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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
املوحدين لكمال صفاته وحسن أمسائه احلمد هللا الذي تفرد باخللق والتدبري ،فتأهلت له بالذل واحملبة قلوب 

.  
يف علوه الذي استقر على عرشه وعال   شريك له العايل يف دنوه والقريبوأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال

وأحاطه خبلقه وهو فوق مسواته العلى، كملت صفاته فتعاىل عن التمثيل ،وتقدس عن الترتيه والتعطيل 
  {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري}

صفيه من خلقه وخليله ،أكمل العباد توحيدا ،وأصدقهم لربه وصفا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله و
  ومتجيدا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.

  أما بعد :
هذبته ورتبته ليسهل  -رمحه اهللا –فهذا خمتصر لشرح  العقيدة الواسطية للشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

ظه وقد حذفت منه مباحث متعلقة بعلم الكالم ،وما ليس له صلة مبقصود منت العقيدة فهمه وحف
كما ،الواسطية ،وأضفت عليه من مؤلفات الشيخ وفتاويه ما أراه مكمال ملادته ومعينا لفهم مسائله 

أدرجت بعض األحرف من عندي وهي نزر ال يذكر وجلها أدلة مسعية ونقول سلفية ، ووضعت يف 
يف املسائل املختلف فيها بني أهل السنة  -رمحه اهللا -عضا من اختيارات الشيخ عبدالعزيز بن بازاحلاشية ب
  .واجلماعة

ه ،فإنه وأسأل اهللا أن يرزقين واملسلمني علما نافعا وعمال متقبال ويوفقنا لتحقيق  التوحيد والدعوة إلي
فال رب لنا   غزير جوده، حكيم إذا منع  واسع فضله ،له، كرمي إذا اعطىسبحانه جميب لعبده إذا سأ

  سواه وال نعبد إال إياه 
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  فصل

  يف التوحيد وأقسامه
نتم مبىن اإلسالم على توحيد اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل: {قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهلْ أَ

د يف التوحيد من اجلمع بني النفي واإلثبات؛ ألن النفي وحده تعطيل، واإلثبات وحده وال ب مسلمونَ} . 
  هللا وحده تثبتنفي األلوهية عما سوى اهللا عز وجل وتف ال مينع املشاركة فال توحيد إال بنفي وإثبات.

  إفراد اهللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص بههو والتوحيد: 
  ثالثة: هوأنواع

  الربوبية.األول: توحيد 
  الثاين: توحيد األلوهية.

  الثالث: توحيد األمساء والصفات.
تادبعل طَبِراصو هدبا فَاعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بلْ وقد مجع اهللا هذه األقسام يف قوله تعاىل: {ره ه

  تعلَم لَه سميا} .
  توحيد الربوبية:أوال :

تعاىل: {أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمني}  قالهو إفراد اهللا تعاىل باخللق، وامللك، والتدبري. و 
 .  

ملَا ي اللَّه وند نم متمعز ينوا الَّذعوقوله: {قُلِ اد . {ِضالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو} :كُونَ وقولهل
ظَهِريٍ و نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السف ةثْقَالَ ذَرةُ مفَاعالش فَعنلَا ت

 {نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هدنع  
اللَّه علَيه وسلَّم كما قال اهللا تعاىل:  قد أقر به املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا صلَّىالنوع  وهذ

  يقُولُن اللَّه} . {ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه} . {ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَ
رضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار ومن يخرِج الْحي من وقال تعاىل: {قُلْ من يرزقُكُم من السماِء والْأَ

أَرض ومن فيها الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه} وقال تعاىل: {قُلْ لمنِ الْ
  ولُونَ للَّه} ، إىل قوله: {بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ} .إِنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُ
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ومل يكن أحد من هؤالء املشركني وال غريهم ممن يقر باخلالق يعتقد أن أحدا من اخللق شارك اهللا تعاىل يف 
  واألفعال،  خلق السماوات واألرض، أو غريمها، وال أن للعامل صانعني متكافئني يف الصفات

فلم جيحد أحد توحيد الربوبية، ال على سبيل التعطيل وال على سبيل التشريك، إال ما حصل من فرعون؛ 
فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل اهللا من ربوبيته وأنكر وجوده، قال تعاىل حكاية عنه: 

م من إِلَه غَيرِي}. وهذا مكابرة منه ألنه يعلم أن الرب غريه؛ {فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى}  ، {ما علمت لَكُ
كما قال تعاىل: {وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا} ، وقال تعاىل حكاية عن موسى وهو 

اتاومالس بلَاِء إِلَّا رؤلَ هزا أَنم تملع ضِ}  ؛ فهو يف نفسه مقر بأن الرب هو اهللا  يناظره: {لَقَدالْأَرو
  عز وجل.

  وال ينفع اإلقرار بالربوبية حىت يكون معه اإلقرار باأللوهية وعبادة اهللا وحده.
  توحيد األلوهية ثانيا :

وحده وال يعبد غريه من ملك، أو رسول، أو نيب، أو ويل، أو  اهللا هو: إفراد اهللا تعاىل بالعبادة بأن يعبدو
  شجر، أو حجر، أو مشس، أو قمر، أو غري ذلك كائنا من كان.

: {وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه وقال: {واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا} .قال تعاىل
هأَن  . {وندبا فَاعإِلَّا أَن وقاللَا إِلَه . {يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو} :وقال اللَّه هِدش} :

وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن . {يمكالْح زِيزالْع  
وهذا النوع قد أنكره املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كما قال اهللا تعاىل 

ارِكُو آلا لَتنقُولُونَ أَئيونَ وكْبِرتسي إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ميلَ لَهوا إِذَا قكَان مهعنهم: {إِن . {وننجرٍ ماعشا لنته
ها واحدا وقال تعاىل: {وعجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا ساحر كَذَّاب أَجعلَ الْآلهةَ إِلَ

وا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم طَلَقانو ابجٌء عيذَا لَشإِنَّ ه. {ادرٌء ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آل  
ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واستباح دماءهم وأمواهلم، وسىب نساءهم 
وذريام بإذن اهللا تعاىل وأمره، ومل يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية خمرجا هلم عن الشرك، وال عاصما 

  وأمواهلم.لدمائهم 
هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق اجلن واإلنس لقوله تعاىل: {وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا و

. {وندبعيل  
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نه ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعاىل: {وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَ
تاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدوقوله: {و . {وندبا فَاعإِلَّا أَن وقد لَا إِلَه . {وا الطَّاغُوتنِب

غَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدباع أي ما لكم قام الرسل عليهم الصالة والسالم بذلك يدعون قومهم {أَن {هر
   اهللا، فجميع اآلهلة سواه باطلةمن معبود حق غري

 نوحتقيق هذا النوع أن يعبد اهللا وحده ال شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال اهللا تعاىل: {فَم
 هبر ةادببِع رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاَء روا لجرا} . فمن مل يعبد اهللا تعاىل فهو كَانَ يدأَح

مستكرب غري موحد، ومن عبده وعبد غريه فهو مشرك غري موحد، ومن عبده مبا مل يشرعه فهو مبتدع 
  ناقص التوحيد حيث جعل هللا تعاىل شريكا يف التشريع.

  والعبادة تطلق على معنيني:
  حبا وتعظيما  التعبد وهو فعل العابد فتكون مبعىن التذلل للمعبود أحدمها:

فباحلب يكون طلب الوصول إىل مرضاة املعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم :أساس العبادة  احلب والتعظيمو
  يكون اهلرب من أسباب غضبه بترك ما ى عنه.

املتعبد به فتكون امسا جامعا لكل ما يتعبد به هللا تعاىل كالطهارة، والصالة، والصدقة، والصوم،  الثاين:
  وبر الوالدين، وصلة األرحام، وغري ذلك من أنواع العبادة. واحلج،

  وللعبادة شرطان:
اإلخالص هللا عز وجل بأن ال يريد ا سوى وجه اهللا والوصول إىل دار كرامته، وهذا من حتقيق  أحدمها:

  شهادة أن ال إله إال اهللا.
أن ال يتعبد هللا تعاىل بغري ما شرعه، وهذا من حتقيق املتابعة لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ب الثاين:

  شهادة أن حممدا رسول اهللا.
  فاملشرك يف العبادة ال تقبل عبادته، وال تصح لفقد الشرط األول. 

  واملبتدع فيها ال تقبل، وال تصح لفقد الشرط الثاين.
ع لَّى اللَّهوقد دل على هذين الشرطني كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله ص.لَّمسو هلَي  

 ينالد لَّهأَلَا ل ينالد ا لَهصلخم اللَّه دبفمن أدلة اشتراط اإلخالص من كتاب اهللا قوله تعاىل: {فَاع
أَش لَووقوله: {و . {فَاَءنح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو} :وقوله . {صالبِطَ الْخكُوا لَحر

  عنهم ما كَانوا يعملُونَ} . 
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ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: مسعت النيب 
يا أيها الناس إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: 

إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن هاجر إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل هجرته 
  هذا أحد ألفاظ البخاري.» . ما هاجر إليه

 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال اهللا تبارك «ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ص
  » . الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركهوتعاىل أنا أغىن

 وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هومن أدلة اشتراط املتابعة لرسول اهللا من كتاب اهللا تعاىل قوله تعاىل: {و
ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله} . وقوله: {

وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ} :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقوله يف وصف النيب ص . {رِيناسالْخ نم ةرالْآخ  وهرصنو
زِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتونَ} وحفْلالْم مه كأُولَئ هع  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ص
أي مردود. ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي » من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«قال: 

لَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يقول إذا خطب الناس يوم اجلمعة: " أما بعد فإن خري أن النيب ص«اهللا عنهما 
وصح عنه صلَّى » . احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة

، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء إنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا«اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال: 
الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة 

  رواه أمحد وأبو داود.» بدعة، وكل بدعة ضاللة
  ومكاا. وال تتحقق املتابعة إال مبوافقة العبادة للشرع يف سببها، وجنسها، وقدرها، وكيفيتها، وزماا،

  توحيد األمساء والصفات: ثالثا: 
هو إفراد اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته وذلك بإثبات ما أثبته اهللا لنفسه من األمساء والصفات يف كتابه، أو و

  على لسان رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل.
ا مسى اهللا به نفسه، أو وصف به نفسه؛ لقوله تعاىل: {وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه فال جيوز نفي شيء مم

بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ} . وألن ذلك تعطيل يستلزم حتريف 
  قائص والعيوب.النصوص أو تكذيبها مع وصف اهللا تعاىل بالن
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وال جيوز تسمية اهللا تعاىل، أو وصفه مبا مل يأت يف الكتاب والسنة؛ ألن ذلك قول على اهللا تعاىل بال علم 
يبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمأَنْوقد قال اهللا تعاىل: {قُلْ إِنو قرِ الْح 
لَا تونَ} . وقال: {ولَمعا لَا تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشت لَك سا لَيم قْف

  بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا} .
 . {ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي} :وال جيوز إثبات اسم أو صفة هللا تعاىل مع التمثيل لقوله تعاىل

   وقوله: {فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ} . وألن ذلك إشراك باهللا تعاىل
  ف النصوص، أو تكذيبها مع تنقص اهللا تعاىل بتمثيله باملخلوق الناقص.يستلزم حتري

وال جيوز إثبات اسم، أو صفة هللا تعاىل مع التكييف ألن ذلك قول على اهللا تعاىل بال علم، يستلزم 
الفوضى، والتخبط يف صفات اهللا تعاىل، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غري ما ختيله اآلخر؛ وألن ذلك 

  إلدراك ما ال ميكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فاهللا أعلى وأعظم. حماولة
  وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه اخلوض بني أهل القبلة

  أقسام:أربعة فانقسموا يف النصوص الواردة فيه إىل  
  وال تكييف، وال متثيل. من أجروها على ظاهرها الالئق باهللا تعاىل من غري حتريف، وال تعطيل، األول:

وهؤالء هم السلف وهذا هو الصواب املقطوع به لداللة الكتاب، والسنة، والعقل، واإلمجاع السابق عليه 
  داللة قطعية أو ظنية.

  من أجروها على ظاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات املخلوقني. الثاين:
  ، وإنكار السلف.وهؤالء هم املمثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب، والسنة والعقل

  من أجروها على خالف ظاهرها، وعينوا هلا معاين بعقوهلم، وحرفوا من أجلها النصوص. الثالث:
وهؤالء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيال كبريا كاجلهمية واملعتزلة وحنوهم، ومنهم من عطل دون 

  ذلك كاألشاعرة.
  علم معانيها إىل اهللا وحده.  من قالوا: اهللا أعلم مبا أراد ا، فوضوا الرابع: 

  وهوالء هم شر الطوائف وهؤالء هم أهل التجهيل املفوضة، 
  وهذه األقسام سوى األول باطلة 
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  فصل
  قواعد هامة يف األمساء والصفات

  القاعدة األوىل:
  "يف الواجب حنو نصوص الكتاب والسنة يف أمساء ا وصفاته":

الواجب يف نصوص الكتاب والسنة إبقاء داللتها على ظاهرها من غري تغيري، ألن اهللا أنزل القرآن بلسان  
عريب مبني، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ، يتكلم باللسان العريب، فوجب إبقاء داللة كالم اهللا، وكالم 

ى اهللا بال علم، وهوحرام لقوله رسوله على ما هي عليه يف ذلك اللسان، وألن تغيريها عن ظاهرها قول عل
  تعاىل:

قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا مامل يرتل به 
  ]سلطاناً وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون

  مثال ذلك قوله تعاىل:
  .]بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء[ 
  يدين حقيقيتني، فيجب إثبات ذلك له.فإن ظاهر اآلية أن اهللا  

  فإذا قال قائل: املراد ما القوة.
  قلنا له: هذا صرف للكالم عن ظاهره، فال جيوز القول به، ألنه قول على اهللا بال علم.

  



9 
 

  القاعدة الثانية:
  :يف أمساء ا. وحتت هذه القاعدة فروع

  األول: أمساء ا كلها حسنى:
أي بالغة يف احلسن غايته، ألا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه قال اهللا تعاىل:  
  ]وهللا األمساء احلسىن[

  الثاني: أمساء ا غري حمصورة بعدد معني :
لقوله، صلى اهللا عليه وسلم ، يف احلديث املشهور:"أسألك اللهم بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو 

يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك".وما استأثر اهللا به يف أنزلته 
  علم الغيب عنده ال ميكن حصره وال اإلحاطة به.
  واجلمع بني هذا، وبني قوله يف احلديث الصحيح:

  "إن هللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة". 
وليس املراد حصر    اء اهللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة. أن معىن هذا احلديث: أن من أمس 

أمسائه تعاىل ذا العدد، ونظري هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددا للصدقة. فال ينايف أن يكون عندك 
  دراهم أخرى أعددا لغري الصدقة.

  الثالث: أمساء ا ال تثبت بالعقل، وإمنا تثبت بالشرع :
توقيفية، يتوقف إثباا على ما جاء عن الشرع فال يزاد فيها وال ينقص، ألن العقل ال ميكنه إدراك ما فهي 

يستحقه تعاىل من األمساء فوجب الوقوف يف ذلك على الشرع، وألن تسميته مبا مل يسم به نفسه، أو 
  إنكار ما مسى به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب سلوك األدب يف ذلك.

كل اسم من أمساء ا فإنه يدل على ذات ا، وعلى الصفة اليت تضمنها، وعلى األثر املرتتب عليه إن كان الرابع: 
  متعدياً :

  وال يتم اإلميان باالسم إال بإثبات ذلك كله.
ى غري املتعدي: "العظيم" فال يتم اإلميان به حىت نؤمن بإثباته امساً من أمساء اهللا داالً عل االسم مثال ذلك يف

  ذاته تعاىل، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة.
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املتعدي: "الرمحن" فال يتم اإلميان به حىت نؤمن بإثباته امساً من أمساء اهللا داالً على  االسم ومثال ذلك يف
  ذاته تعاىل، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرمحة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء.

  الثة:القاعدة الث
:   "يف صفات ا" وحتتها فروع أيضاً

  األول: صفات ا كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه 
وهللا [:كاحلياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، واحلكمة، والرمحة، والعلو، وغري ذلك لقوله تعاىل: 

  ]املثل األعلى
  وألن الرب كامل فوجب كمال صفاته.

وإذا كانت الصفة نقصاً ال كمال فيها فهي ممتنعة يف حقه كاملوت واجلهل، والعجز، والصمم، والعمى، 
وحنو ذلك ألنه سبحانه عاقب الواصفني له بالنقص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، وألن الرب 

  ال ميكن أن يكون ناقصاً ملنافاة النقص للربوبية.
وجه، ونقصاً من وجه مل تكن ثابتة هللا، وال ممتنعة عليه على سبيل اإلطالق  وإذا كانت الصفة كماالً من

بل البد من التفصيل فتثبت هللا يف احلال اليت تكون كماالً، ومتتنع يف احلال اليت تكون نقصاً كاملكر، 
فاعلها  والكيد، واخلداع وحنوها فهذه الصفات تكون كماالً إذا كانت يف مقابلة مثلها، ألا تدل على أن

ليس بعاجز عن مقابلة عدوه مبثل فعله، وتكون نقصاً يف غري هذه احلال فتثبت هللا يف احلال األوىل دون 
  الثانية قال اهللا تعاىل:

  .]وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين[ 
  .]إم يكيدون كيداً. وأكيد كيداً[ 
  .]إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم[ 
  إىل غري ذلك. 

  فإذا قيل: هل يوصف اهللا باملكر مثالً؟
  فال تقل: نعم، وال تقل :ال، ولكن قل: هو ماكر مبن يستحق ذلك واهللا أعلم.

  الثاني:صفات ا تنقسم إىل قسمني: 
  ثبوتية- ١
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  وسلبية. - ٢
الوجه الالئق به، ألن اهللا فالثبوتية: ما أثبتها اهللا لنفسه كاحلياة، والعلم، والقدرة، وجيب إثباا هللا على 

  أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته.
والسلبية: هي اليت نفاها اهللا عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن اهللا ألن اهللا نفاها عن نفسه لكن جيب 

  اعتقاد ثبوت ضدها هللا على الوجه األكمل، ألن النفي ال يكون كماالً حىت يتضمن ثبوتاً.
  .]ال يظلم ربك أحداًو[مثال ذلك قوله تعاىل: 

  فيجب نفي الظلم عن اهللا مع اعتقاد ثبوت العدل هللا على الوجه األكمل. 
  الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني:

  ذاتية. - ١
  وفعلية.-٢ 

  هي اليت مل يزل وال يزال متصفاً ا : فالصفات الذاتية
  وهي نوعان: 

  واحلكمةعنوية، مثل: احلياة، والعلم، القدرة، صفات م
مما التثبت إال خبرب اليدين، والوجه، والعينني... وما أشبه ذلك السمع والبصر وخربية، مثل: صفات 
  .خيصها 
  ، ال تنفك عنها.هللا عز وجلالصفات الذاتية،: ألا مالزمة ب ومسيت 

  إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها ،هي الصفات املتعلقة مبشيئته :والصفات الفعلية
  عان:وهي نو 

  صفات هلا سبب معلوم، مثل: الرضى، فاهللا عز وجل إذا وجد سبب الرضى، رضي، 
  صفات ليس هلا سبب معلوم، مثل: الرتول إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر.

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكالم صفة فعلية باعتبار آحاده لكن باعتبار أصله 
  صفة ذاتية، ألن اهللا مل يزل وال يزال متكلماً لكنه يتكلم مبا شاء مىت شاء، 

  الصفات الفعلية، ألا من فعله سبحانه وتعاىل.ب ومسيت
  ه عليها ثالثة أسئلة:الرابع: كل صفة من صفات ا فإنه يتوج

  السؤال األول: هل هي حقيقية؟ وملاذا؟
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  : نعم حقيقية، ألن األصل يف الكالم احلقيقة فال يعدل عنها إال بدليل صحيح مينع منها. واجلواب:
  السؤال الثاين: هل جيوز تكييفها؟ وملاذا؟

  ]علماًوال حييطون به [وجواب الثاين: ال جيوز تكييفها لقوله تعاىل: واجلواب:
  وألن العقل ال ميكنه إدراك كيفية صفات اهللا. 

  السؤال الثالث: هل متاثل صفات املخلوقني؟ وملاذا؟
  .]ليس كمثله شيء[: ال متاثل صفات املخلوقني لقوله تعاىل:واجلواب

  وألن اهللا مستحق للكمال الذي ال غاية فوقه فال ميكن أن مياثل املخلوق ألنه ناقص. 
  التمثيل والتكييف أن:والفرق بني 

  التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة مبماثل. 
  والتكييف: ذكر كيفية الصفة غري مقيدة مبماثل. 

  مثال التمثيل: أن يقول القائل: يد اهللا كيد اإلنسان.
  ومثال التكييف : أن يتخيل ليد اهللا كيفية معينة ال مثيل هلا يف أيدي املخلوقني فال جيوز هذا التخيل.

  رابعة: "فيما نرد به على املعطلة" ال
املعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أمساء اهللا، أو صفاته، وحيرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال هلم: 

  "املؤولة".
والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول: إن قوهلم خالف ظاهر النصوص، وخالف طريقة السلف،  

  وليس عليه دليل صحيح، 
   



13 
 

  )بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف النصوص الواردة يف األمساء والصفات (
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ                                             

 

  .فَى بِاِ شهِيدااحلمد  الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَ

  .وأَشهد أَن الَّ إلَه إِالَّ اُ وحده ال شرِيك لَه إِقْرارا بِه وتَوحيدا

  .وأَشهد أَن محمدا عبده ورسولُه صلَّى اُ علَيه وعلَى آله وصحبِه وسلَّم تسليما مزِيدا

  :فَهذَا اعتقَاد الْفرقَة الناجِية الْمنصورة إِلَى قيامِ الساعة: أَهلِ السنة والْجماعة أَما بعد؛

  .هه وشروهو اإلِميان بِاِ ومالئكَته، وكُتُبِه، ورسله، والْبعث بعد الْموت، واإلِميانِ بِالْقَدرِ خيرِ

حم ولُهسر بِه فَهصا وبِمزِيزِ، والْع ابِهتي كف هنَفْس بِه فصا وبِم اناإلِمي :ِانِ بِااإلمي نمو نعليه وسلم ؛ م صلى ا دم
  .غَيرِ تَحرِيف والَ تَعطيلٍ، ومن غَيرِ تَكْيِيف والَ تَمثيلٍ

وننمؤلْ يب ريصالب يعمالس وهو ء يش هثْلكَم س لَي } َا بَِأن {.  

ء اِ وآياته، والَ يكَيفُون والَ فَال ينفُون عنه ما وصف بِه نَفْسه، والَ يحرفُون الْكَلم عن مواضعه، والَ يلْحدون في أَسما
ثِّلُونمي هلْقخ فَاتبِص هفَاتص.  

له دالَ نو ،لَه ء الَ كُفو ،لَه يمالَ س : انَهحبس َألنَّه.  

  .والَ يقَاس بَِخلْقه سبحانَه وتَعالَى

قُ قيال، وأَحسن حديثًا من خلْقه. ثُ دأَصو ،رِهبِغَيو هفْسبِن لَمأَع فَإنَّه ينالَّذ ف القُون؛ بِخدصم قُونادلُه صسر م
ونلَمعا الَ يم هلَيع قُولُوني.  

ب ر لَّهل دمالْحني | ولسرلَى الْمع المسو فُونصا يمع ةزالْع ب ر كبر انحبذَا قَالَ:{ سهلو ح بفَس .{ نيالَمالْع 
صِنَفْ بِ سه عما وصفَه بِه الْمَخالفُون للرسلِ، وسلَّم علَى الْمرسلني؛ لسالمة ما قَالُوه من النقْ يالْعو.  
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اتْثب ع فيما وصف وسمى بِه نَفْسه بني النفْيِ واإلِ مج قَد انَهحبس وهو.  

ِإنَّه الصراطُ الْمستَقيم، صراطُ الَّذين أَنْعفَال عدولَ ألَ م اُ علَيهِم من هلِ السنةٌ والْجماعة عما جاء بِه الْمرسلُون؛ فَ
نيحالوالص اءدهالشو نييقدالصو نيبِيالن.  

  لتعامل مع أمساء اهللا وصفاته الىت جاءت يف الكتاب والسنةهذه اجلملة يف بيان عقيدة الفرقة الناجية يف ا
  ) :فَهذَا اعتقَاد الْفرقَة الناجِية الْمنصورة إِلَى قيامِ الساعة: أَهلِ السنة والْجماعةقوله (
حكم الذهن اجلازم، فإن طابق الواقع، فصحيح،  وهو افتعال من العقد وهو الربط والشد "اعتقاد": قوله 

وإن خالف الواقع، ففاسد، فاعتقادنا أن اهللا إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن اهللا ثالث ثالثة باطل، 
  ألنه خمالف للواقع.

  واجلماعة الطائفة ""الفرقةقوله
  خرة من النار.ساملة منها وناجية يف اآلوناجية يف الدنيا من البدع  "الناجية": قوله 

صلى اهللا عليه وسلم: "وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال ويدل لذلك قوله 
 " رواه أبو داودواحدة" قالوا: من هي يا رسول اهللا؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحايب

يف  م، وأصحابه، فهو ناج من البدعفمن كان على مثل ما عليه النيب صلى اهللا عليه وسلوالترمذي ،
  يف اآلخرة. من النار و.الدنيا
ال  صلى اهللا عليه وسلم: "ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين بتأيد اهللا هلا لقوله  "املنصورة" قوله 

  رواه أبو داود» . يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا
  فَأَيدنا الَّذين آمنوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَاهرِين )  (والظهور االنتصار، لقوله تعاىل: 

  حني يرسل اهللا رحيا فتقبض روح كل مؤمن يوم القيامة، قرب إىل  منصورة أي: "إىل قيام الساعة"، قوله 
  على شرار اخللق إال تقومال الساعة و

  ألم متمسكون ا، واجلماعة، ألم جمتمعون عليها.هم إىل السنة، تضافإ ":أهل السنة واجلماعة"قوله 
وخالف ال يدخل فيهم من خالفهم يف طريقتهم، يف إجراء صفات اهللا سبحانه وتعاىل على حقيقتها، و

  ماكان عليه النيب وأصحابه يف االعتقاد
  ) .والْبعث بعد الْموت، واِإلميان بِالْقَدرِ خيرِه وشرهوهو اِإلميانُ بِاِهللا ومالَئكَته، وكُتبِه، ورسله، قوله (

  اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور:و )اإلميان باهللا (اعتقاد الفرقة الناجية:أي 
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  اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل.       - ١
  بربوبيتهبانفراده  اإلميان        - ٢
  باأللوهية.اإلميان بانفراده        - ٣
  اإلميان بأمسائه وصفاته.        - ٤
  بتحيق هذه األمورإال  باهللا  ال ميكن أن يتحقق اإلميانو

  ) ومالئكته(قوله 
مكلفون مبا كلفهم اهللا عامل غييب، خلقهم اهللا عز وجل من نور، وجعلهم طائعني له متذللني له،  املالئكة 

ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرون  (خلضوع، به من العبادات وهم خاضعون هللا عز وجل أمت ا
 (  

  فوجب اإلميان م بوظائفهم  وبأمسائهم  اهللا  من علمنا ومن املالئكة 
  ومنهم :
  وكل بالوحي، يرتل به من اهللا تعاىل إىل الرسل.وهو املجربيل: 

  نفخ الصور وهو أيضا أحد محلة العرش . الوكل بوهو املإسرافيل:  و
  وكل بالقطر والنبات.وهو املميكائيل:  و

وهؤالء الثالثة كلهم موكلون مبا فيه حياة، فجربيل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وميكائيل بالقطر 
  والنبات وفيه حياة األرض، وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة األجساد يوم املعاد.

بقبض أرواح بين آدم، أو بقبض روح كل ذي روح وهم: ملك املوت وأعوانه وال  منهم من وكلو
  لعدم ورود ذلك يف الكتاب والسنةيسمى عزرائيل، 

فظاهرها أن من يقبض  قال تعاىل:( حتى إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم ال يفَرطُونَ ):مسألة 
  أكثر من من ملك

 وظاهرها أن من يقبض الروح هو ملك املوتقُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ) (وقال تعاىل: 
  فقط

  وظاهرها أن اهللا هو الذي يتوىف االنفس اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها ) (وقال تعاىل: 
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موكلون بقبض الروح من ملك )فهم توفَّته رسلُنا سبحانه ( قولهفوال منافاة بني هذه اآليات الثالث، 
اهللا  املوت إذا قبضها، وملك املوت هو الذي يباشر قبضها، والذي يأمر بذلك هو اهللا، فيكون يف احلقيقة 

  تويفهو امل
  سوامالئكة سياحون يف األرض، يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة العلم والذكر، جلومن املالئكة 

وقوله  )يعلَمونَ ما تفْعلُونَ  *كراماً كَاتبِني  *وإِنَّ علَيكُم لَحافظني (مالئكة يكتبون أعمال اإلنسان:  منهم
  ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد )  (تعاىل

عقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من لَه م(ومنهم مالئكة يتعاقبون على بين آدم يف الليل والنهار، 
 ( رِ اللَّهأَم  

ومنهم مالئكة ركَّع وسجد هللا يف السماء، قال النيب عليه الصالة والسالم: "أطت السماء، وحق هلا أن 
  رواه أبوداود تئط" ما من موضع أربع أصابع منها، إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد"

قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف البيت املعمور الذي مر به يف ليلة املعراج، : "يطوف به ( أو قال: و
  " متفق عليهيدخله ) سبعون ألف ملك كل يوم، مث ال يعودون إىل آخر ما عليهم

داً، يأيت مالئكة آخرون : كل يوم يأيت إليه سبعون ألف ملك غري الذين أتوه باألمس، وال يعودون له أبأي
  وما يعلَم جنود   ربك إِلَّا هو )  (غري من سبق، وهذا يدل على كثرة املالئكة، وهلذا قال اهللا تعاىل: 

يا مالك ليقْضِ  ( ومنهم مالئكة موكلون باجلنة وموكلون بالنار، فخازن النار امسه مالك يقول أهل النار:
كبا رنلَيا كثبوت مالك لكنه  هامسلكن وقيل: أن خازن اجلنة امسه رضوان )  عا واضحا ثبوتليس ثابت

  مشهور عند أهل العلم ذا االسم
  أي كتب اهللا اليت أنزهلا مع الرسل. )وكتبه(قوله 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ) وهذا يدل على أن كل رسول (قال اهللا تعاىل: 
  القرآنوالزبور، واإلجنيل، والتوراة، وصحف إبراهيم ، ك فنؤمن ا إمجاال ومبا مسي لنا منها معه كتاب، 

 إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأوهلم نوح وآخرهم حممد رسل اهللا هم الذين أوحى اهللا ) ورسله(قوله 
  صلى اهللا عليه وسلم . 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيني من بعده ) وقوله: (الدليل على أن أوهلم نوح: قوله تعاىل: و
( في ذُريتهِما النبوة ) ، أي فقوله : م وجعلْنا في ذُريتهِما النبوةَ والْكتاب )ولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبراهي(

  ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح ال يكون من ذريته. 
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  ا ثبت يف حديث الشفاعة: "أن أهل املوقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أسله اهللا إىل أهل األرض"ومل
  ا آدم عليه الصالة والسالم، فهو نيب، وليس برسول.أم

قبل نوح،  أول الرسل ألنه إىل أنه ني أو أكثرهم وبعض املفسرين وأما إدريس، فذهب كثري من املؤرخ
  أن أوهلم نوحلقرآن والسنة ترده والصواب وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جداً وا

  تعاىل: ( ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني )وآخرهم حممد عليه الصالة والسالم، لقوله 
  ت)والبعث بعد املوقوله (

  من معتقد أهل السنة واجلماعة اإلميان بالبعث بعد املوت
  إخراج الناس من قبورهم بعد موم. البعثو
هناك يوماً  ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني، بل إمجاع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأنهو و

  يبعث الناس فيه وجيازون: 
( زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ) وقال عز وجل: (اهللا عز وجل:  فقولهأما القرآن، 

  نَ ) ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُو* ثُم إِنكُم بعد ذَلك لَميتون 
  وأما يف السنة، فجاءت األحاديث املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك.

وأمجع املسلمون على هذا إمجاعاً قطعياً، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويالقون رم وجيازون بأعماهلم، 
يا أَيها الْأنسانُ إِنك (وقال ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره )  *( فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره قال تعاىل 

 ( يهالقحاً فَمكَد كبإِلَى ر حكَاد  
  القدر هو: "تقدير اهللا عز وجل لألشياء".) ر خريه وشرهواإلميان بالقد( قوله

كما صح بذلك اخلرب  واألرض خبمسني ألف سنةوقد كتب اهللا مقادير كل شيء قبل أن خيلق السماوات 
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وصف القدر بالشر، املراد به شر املقدور ال شر القدر الذي هو فعل اهللا، فإن فعل اهللا عز وجل ليس  و
كل أفعاله خري وحكمة، ولكن الشر يف مفعوالته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار املقدور ففيه شر، 

  عول، أما باعتبار الفعل، فال، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: "والشر ليس إليك"واملف
الشر الذي يف املقدور ليس شراً حمضاً بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خري، فتكون الشرية بالنسبة و

  إليه أمراً إضافياً.
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والعقارب والسباع واألمراض والفقر فمثالً، حنن جند يف املخلوقات املقدورات شراً، ففيها احليات 
واجلدب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة لإلنسان شر، ألا ال تالئمه، وفيها أيضاً املعاصي والفجور 
والكفر والفسوق والقتل وغري ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إيل اهللا هي خري، ألن اهللا عز 

  عرفها من عرفها وجهلها من جهلها.وجل مل يقدرها إال حلكمة بالغة عظيمة، 
الذي هو شر قد يكون شراً يف نفسه، لكنه خري من جهة أخرى، قال اهللا تعاىل:  املقدر  هذا املفعولو
) ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعب ميقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رجِظَهرونَ ) يفنتيجته ع

  رجوع الناس لرم فهذا خري
  ، ذنوبهإلنسان شر بالنسبة له، لكن فيه خري له وخريه تكفري واملرض ل
يف آخر هذه يبني درجاته عند أهل السنة.واملؤلف رمحه اهللا على القدر بكالم موسع  يتكلموسوف 
  الرسالة

  
 كتابِه الْعزِيزِ، وبِما وصفَه بِه رسولُه محمد صلى ا عليه وصف بِه نَفْسه فيومن اإلميانِ بِاِ: اإلِميان بِما قوله (

  )وسلم
  ينبغي أن يقال: ومسى به نفسه  "مبا وصف به نفسه"قوله: 
ألحد أمرين: إما ألن كل اسم يتضمن صفة، وإما ألن  ذكر الصفة ومل يذكر االسم  اقتصر على هلكن

  اخلالف يف األمساء قليل بالنسبة للمنتسبني لإلسالم.
  :قواعدويف هذه اجلملة 

  : أن من اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف به نفسه:األوىل
ذات اهللا تسمى بأمساء وتوصف بأوصاف،  فإناإلميان باهللا ـ يتضمن اإلميان بأمسائه وصفاته،  ألن

  ووجود ذات جمردة عن األوصاف أمر مستحيل، فال ميكن أن توجد ذات جمردة عن األوصاف أبداً، 
  اهللا تعاىل مبا مل يصف به نفسه يوصفال ف ، : أن صفات اهللا عز وجل من األمور الغيبيةةالثاني

ا على ما جاءت دون أن يرجع إىل شيء سوى حنو األمور الغيبية: أن يؤمن  العبدوالواجب على 
  النصوص.

  قال اإلمام أمحد: "ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ال يتجاوز القرآن واحلديث".
  صف اهللا إال مبا وصف به نفسه يف كتابه، أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم .يو فال
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ا حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْأثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ قُلْ إِنم(اهللا عز وجل:  قال
فة مل يصف اهللا بص فمن وصفتشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ ) 

  علم وهذا حمرم بنص القرآن.يعليه ماال  النفسه، فقد قاهللا ا 
وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً ) ، (: وقال تعاىل

  فيما ى اهللا عنه.  وقعو به علم،  هما ليس ل ا قف فقد اهللا مبا مل يصف به نفسه،  وصف ومن
  : وجوب إجراء النصوص الواردة يف الكتاب والسنة على ظاهرها ثالثةال
فيجب إجراء اآلية على ظاهرها واالميان بأن هللا يدا حقيقة اهللا أعلم  ) مبسوطَتان يداه بلْ ( فقوله تعاىل 

  بكيفيتها
عنوية واخلربية والصفات الصفات الذاتية املكل ما وصف اهللا به نفسه من ب جيب اإلميان: الرابعة
  ،وتقدم الكالم عليها بالقواعد املهمة الفعلية

  العقل ال مدخل له يف باب األمساء والصفات:األمساء والصفات توقيفية و: اخلامسة
  موقوف على مامسعناه من نصوص الكتاب والسنة مساء والصفات أو نفيها ألن مدار إثبات األ

 اإلنسان كل ما هو نقص يف وليس حق اهللا، يكون كماالً يف اإلنسان  ما هو كمال يف ليس كل :مسألة
ألن املقياس يف الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف لإلنسان، لظهور الفرق ، يكون نقصاً يف حق اهللا

سبحانه بني اخلالق واملخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال، فهي ثابته هللا 
  وتعاىل.

  :فاألكل والشرب 
 ىل غين عما سواهاهللا تعابالنسبة للخالق نقص، ألن سببهما احلاجة، و

بالنسبة للمخلوق كمال وهلذا، إذا كان اإلنسان ال يأكل، فال بد أن يكون عليالً مبرض أو حنوه هذا و
  نقص.

إال بالتكرب حىت تكون السيطرة  التكرب كمال للخالق ونقص للمخلوق، ألنه ال يتم اجلالل والعظمةو   
كاملة وال أحد ينازعه.. وهلذا توعد اهللا تعاىل من ينازعه الكربياء والعظمة، قال: "من نازعين واحداً منهما 

  عذبته"
  أي : من اإلميان باهللا اإلميان مبا وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ""ومبا وصفه به رسولهقوله:  
  اهللا عليه وسلم لربه ينقسم إىل ثالثة أقسام: إما بالقول، أو بالفعل، أو باإلقرار.صف رسول اهللا صلى وو
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  رواه أبوداود" القول ، مثل "ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك. أمرك يف السماء واألرض
  رواه البخاري "وقوله يف ميينه: "ال ومقلب القلوب"

 على إقرار أمته بالبالغ، وهذا يف حجة الوداع يف الفعل، ، مثل إشارته إىل السماء يستشهد اهللا - ب
عرفة، خطب الناس، وقال: "أال هل بلغت؟" قالوا: نعم ثالث مرات. قال "اللهم! أشهد" يرفع إصبعه إىل 

هللا تعاىل بالعلو عن طريق وصف  فيهفرفع إصبعه إىل السماء،  رواه مسلم ، "السماء، وينكتها إىل الناس
  الفعل.
رواه  ، مثل: إقراره اجلارية اليت سأهلا: "أين اهللا؟" قالت: يف السماء. فأقرها وقال: "أعتقها"اإلقرار،  -جـ
  مسلم

وكإقراره احلرب من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصالة والسالم: إننا جند أن اهللا جيعل السماوات 
النيب صلى اهللا عليه وسلم على إصبع، واألرضني على إصبع والثرى على إصبع.. آخر احلديث، فضحك 

  .منه صلى اهللا عليه وسلم وهذا إقرار"متفق عليه ،تصديقاً لقوله
  به ربه  صلى اهللا عليه وسلم  وجوب اإلميان مبا وصف الرسول ودليل 

ي أَنزلَ يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذ(قوله تعاىل: 
من  من صفات اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم ل ما أخرب بهعلى وجوب قبو ل دلي ففي اآليةمن قَبل ) 
  وجهني :

   ، فهو تبليغ من اهللاصلى اهللا عليه وسلم أخرب بهل ما ك ألن األول:
ألن الرسول عليه الصالة والسالم أعلم الناس باهللا وأنصح الناس لعباد اهللا وأصدق الناس فيما قال، :الثاين 

وأفصح الناس يف التعبري، فاجتمع يف حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح، والصدق، والبيان، 
  كل ما أخرب به عن ربه فوجب قبول 
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  وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل )   من غري حتريفقوله (
أربعة: التحريف خالياً من أمور  وأابيان صفة إميان أهل السنة بصفات اهللا تعاىل، يف هذه اجلملة 

   والتعطيل، والتكييف، والتمثيل.
  التغيري  لغة: التحريف:أوال : 

  ويف االصطالح: تغيري النص لفظا، أو معىن. 
  ثالثة أقسام: هو علىو
، كتحريف بعضهم قوله تعاىل: {وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما} . إىل حتريف لفظي يتغري معه املعىن - ١

  نصب اجلاللة ليكون التكليم من موسى.
اىل: {الْحمد للَّه رب الْعالَمني} وهذا يف ، كفتح الدال من قوله تعحتريف لفظي ال يتغري معه املعىن - ٢

  الغالب ال يقع إال من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفعله غالبا.
وهو صرف اللفظ عن ظاهره بال دليل، كتحريف معىن اليدين املضافتني إىل اهللا إىل  حتريف معنوي - ٣

  القوة والنعمة وحنو ذلك.
يسميه القائلون به تأويالً ويسمون أنفسهم بأهل التأويل، ألجل أن يصبغوا هذا الكالم صبغة  وهذا القسم 

  .يل ال تنفر منه النفوس وال تكرههالقبول، ألن التأو
لكن ما ذهبوا إليه يف احلقيقة حتريف، ألنه ليس عليه دليل صحيح، إال أم ال يستطيعون أن يقولوا:  

  ريف، ألعلنوا على أنفسهم برفض كالمهم.حتريفاً! ولو قالوا: هذا حت
ي وهلذا عرب املؤلف رمحه اهللا بالتحريف دون التأويل مع أن كثرياً ممن يتكلمون يف هذا الباب يعربون بنف

   .التأويل، يقولون: من غري تأويل
  ما عرب به املؤلف أوىل لوجوه أربعة:و

يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ) والتعبري  (عاىل قال: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن اهللا ت الوجه األول:
  الذي عرب به القرآن أوىل من غريه، ألنه أدل على املعىن.

أنه أدل على احلال، وأقرب إىل العدل، فاملؤول بغري دليل ليس من العدل أن تسميه مؤوالً،  الوجه الثاين:
  رفاً.بل العدل أن نصفه مبا يستحق وهو أن يكون حم

يف فيه أبلغ تنفرياً أن التأويل بغري دليل باطل، جيب البعد عنه والتنفري منه، واستعمال التحر الوجه الثالث:
  من التأويل
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أن التأويل ليس مذموماً كله، قال النيب عليه الصالة والسالم: "اللهم فقهه يف الدين، وعلمه  الوجه الرابع:
  متفق عليه التأويل"

  وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْم ) ، فامتدحهم بأم يعلمون التأويل. (وقال اهللا تعاىل:  
  .معاين التأويل مسألة :

   وهي : ا ، ألن التأويل له معان متعددةالتأويل ليس كله مذموم
ومسي التفسري : تأويل قوله تعاىل كذا وكذا. كقول من فسر القران  مبعىن التفسري، التأويل  األول :

  يؤول إىل معناه املراد به. ، أي: جعلتأول  الكالم تأويالً، ألن
  وهو على نوعني :: تأويل مبعىن: عاقبة الشيء الثاين:
هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين (قوله تعاىل لمث إن ورد يف خرب، فتأويله وقوعه :( أ )

 ، ( قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب نم وهسوقوعه  ما ينتظر هؤالء إال  أي ن  
  وتركه إن كان ياً، ، إن ورد يف طلب، فتأويله فعله إن كان أمراً : (ب)

: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف يف الصحيحني عائشة رضي اهللا عنهاومثاله قول 
: "سبحانك اللهم ربنا  إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح ) (ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعاىل: 

  أي: يعمل به.  وحبمدك، اللهم اغفر يل"، يتأول القرآن.
  . صرف اللفظ عن ظاهره مبعىنلتأويل: ا الثالث:

  :قسمني  وهذا النوع ينقسم إىل
  تأويل حممود وذلك إذا دل عليه دليل ،وهو التفسري :( أ )

، أي سيأيت أمر اهللا، فهذا خمالف )أَتى أَمر اللَّه فَال تستعجِلُوه ) فمعىن: ( أَتى أَمر اللَّه(قوله تعاىل مثاله :
  .)ليل وهو قوله: ( فَال تستعجِلُوهلظاهر اللفظ لكن عليه د

فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ) ، أي: إذا أردت أن تقرأ، وليس (قوله تعاىل: وك
من السنة أن النيب عليه الصالة  ه علم  من الشيطان الرجيم، ألنناملعىن: إذا أكملت القراءة، قل: أعوذ باهللا

  والسالم إذا أرد أن يقرأ، استعاذ باهللا من الشيطان الرجيم، ال إذا أكمل القراءة، فالتأويل صحيح.
مل يدل عليه دليل، ويكون من باب باب التحريف، وليس من باب وهو ما :: تأويل مذموم  (ب)

  التأويل.
   عز وجلأهل التحريف يف صفات اهللاهو الذي درج عليه و
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الرحمن علَى الْعرشِ استوى ): ظاهر اللفظ أن اهللا تعاىل استوى على العرش: استقر (مثاله قوله تعاىل: 
دل عليه مل ي، ألنه حتريف  فقولهعليه، وعال عليه، فإذا قال قائل: معىن ( استوى ): استوىل على العرش، 

  دليل، بل الدليل على خالفه
  
  
  .تعطيلالنيا :ثا
  أي: خمالة متروكة.)وبِئْرٍ معطَّلَة (التخلية والترك، كقوله تعاىل:   :التعطيل و

: إنكار ما أثبت اهللا لنفسه من األمساء والصفات، سواء كان كلياً أو جزئياً، وسواء كان ذلك وهو
  بتحريف أو جبحود، هذا كله يسمى تعطيالً.

  وال جيحدوا، بل يقرون ا إقراراً كامالً. هصفات و، أهل السنة واجلماعة ال يعطلون أمساء اهللاو
  :الفرق بني التعطيل والتحريفمسألة :
  يف املدلول يكون  يف الدليل والتعطيل يكون  التحريف

بل قوتاه هذا حمرف للدليل، ومعطل  :بلْ يداه مبسوطَتان أي (إذا قال قائل: معىن قوله تعاىل  فمثالً: 
  للمراد الصحيح، ألن املراد اليد احلقيقية، فقد عطل املعىن املراد، وأثبت معىن غري املراد. 

وإذا قال: بل يداه مبسوطتان، ال أدري! أفوض األمر إىل اهللا، ال أثبت اليد احلقيقية، وال اليد احملرف إليها 
نه مل يغري معىن اللفظ، ومل يفسره بغري مراده، لكن عطل معناه هذا معطل، وليس مبحرف، ألفاللفظ. 

  الذي يراد به، وهو إثبات اليد هللا عز وجل.
  أهل السنة واجلماعة يتربءون من الطريقتني:و
  : اليت هي حتريف اللفظ بتعطيل معناه احلقيقي املراد إىل معىن غري مراد. الطريقة األوىل 

  هل التفويضوهي طريقة أ والطريقة الثانية:
داه )،أي:يداه ال يفوضون املعىن كما يقول املفوضة بل يقولون: حنن نقول: ( بلْ ي وأهل السنة 

  ومها غري القوة والنعمة. احلقيقيتان(مبسوطَتان )
هو إثبات املعىن ألن مذهب أهل السنة ، ضلفقد ، املعىن  تفويضإن طريقة السلف هي ومن قال 

  وتفويض الكيفية.
  التفويض ـ كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد!والقول ب
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  للرسول صلى اهللا عليه وسلم  تكذيب للقرآن وجتهيلفيه  تفويض املعىن  ألنوصدق رمحه اهللا. 
) وأي بيان يف كلمات ال يدرى ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيء  (ألن اهللا يقول: فتكذيب للقرآن 

  ما معناها؟
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يدري عن معاين القرآن فيما يتعلق باألمساء والصفات وإذا  وعليه فإن 

  كان الرسول عليه الصالة والسالم ال يدري، فغريه من باب أوىل.
  سئل عن هذا؟ قال: ال أدري يقول: "ربنا اهللا الذي يف السماء"وإذافالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  معىن "يرتل ربنا"؟ قال: ال أدريوإذا سئل ما "وكذلك يف قوله: "يرتل ربنا إىل السماء الدنيا 
  دينه وشرعه ليبني للناسفاهللا أرسله من أكرب القدح  هوبالرسول صلى اهللا عليه وسلم بل  وهذا قدح 

حاشاه  – وهو ال يدري ما معىن آيات الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكالم وال يدري معىن ذلك كله
  ونعوذ باهللا من األهواء املضلة - صلى اهللا عليه وسلم 

  : "طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم"!.مقولة مسألة :
  اء" شيخ اإلسالم رمحه اهللا: "هذه قاهلا بعض األغبي قال عنها 

من أكذب ما يكون نطقاً ومدلوالً، كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! ال يوجد سالمة بدون وهي 
علم وحكمة أبداً! فالذي ال يدري عن الطريق، ال يسلم، ألنه ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة، 

  لسلم، فال سالمة إال بعلم وحكمة.
  : هي أعلم وأحكم وإال لكنت متناقصاً.إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم، لزم أن تقول

  "طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم"إذاً، فالعبارة الصحيحة: 
  التكييف ثالثا : 

  ذكر كيفية الصفةالتكييف: هو و
  يفون صفات اهللاأهل السنة واجلماعة ال يكف

  مل ترد يف الكتاب والسنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنها. ولفظة (التكييف) 
شرِكُوا بِاللَّه قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْأثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ ت(تعاىل:  قال

  ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ ) 
  .]وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ  [ه والشاهد يف قول

  .لى هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: إن اهللا استوى على العرش، عفمن قال 
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وقول على اهللا بغري  وهواستوى على هذه الكيفية؟! ، فمن الذي أخربه بأنهقال على اهللا ماال يعلم!  فقد
  علم.

  أخربنا اهللا بأنه استوى ومل خيربنا كيف استوى ألن اهللا
وهلذا قال بعض السلف إذا قال لك اجلهمي: إن اهللا يرتل إىل السماء، فكيف يرتل؟ فقل: إن اهللا أخربنا 

  أنه يرتل، ومل خيربنا كيف يرتل. 
ية لكن هلا كيفية، بل هلا كيفأم ال يعتقدون ليس معناه  : "بدون تكييف":أهل السنة  قولمسألة :
   لمالكيفية ألن استواء اهللا على العرش له كيفية، لكن ال تعقيقة حب العلماملنفى 
الرحمن علَى الْعرشِ استوى ) كيف استوى؟ فأطرق (سئل اإلمام مالك رمحه اهللا عن قوله تعاىل: وقد 

والكيف غري معقول، واالميان  رأسه وقال: "االستواء غري جمهول برأسه حىت عاله العرق، مث رفعرمحه اهللا 
  به واجب والسؤال عنه بدعة "

  .وهو العلو واالستقرار معىن االستواء  ، أي: من حيث املعىن معلوم)  االستواء غري جمهولفقوله (
لعقلي عن ألن العقل ال يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل السمعي وا") والكيف غري معقول وقوله (

   الكيفية، وجب الكف عنها
   أخرب به عنه نفسه، فوجب تصديقهألن اهللاأي االستواء "واإلميان به واجب"، وقوله 

 بدعة، ألن من هم أحرص منا على العلم االستواء  كيفيةعن  أي السؤال : بدعة" ه"والسؤال عنوقوله : 
  ما سألوا عنها ملا قال اهللا: ( استوى علَى الْعرش ). وهم الصحابة

مالك رمحه اهللا ميزان جلميع الصفات، فإن قيل لك مثالً: إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا،  اإلمام وكالم
  بدعة  هالرتول غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب والسؤال عنقل :كيف يرتل؟ ف

  .فسؤاله بدعة: كيف ميكن الرتول وثلث الليل يتنقل؟! ومن سأل 
بأمساء اهللا وصفاته على سبيل  املتعلقة يف هذه األمور، عدم البحث  هللا عز وجل والتسليم من متام اإلسالمو

  دقنا: مسعنا وأطعنا وآمنا وصقول والواجبالتعنت والتنطع 
  ثها: "أمروها كما جاءت بال كيف"يف آيات الصفات وأحادي قول بعض السلف مسألة :

  من وجهني:وذلك يدل على أم يثبتون هلا معىن  ال داللة فيه على نفي العلم باملعىن بل 
: أم قالوا: "أمروها كما جاءت" ومعلوم أا ألفاظ جاءت ملعاين ومل تأت عبثاً، فإذا أمررناها األول 

  كما جاءت، لزم من ذلك أن نثبت هلا معىن.
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الكيفية عن شيء ال : "بال كيف" ألن نفي الكيفية يدل على وجود أصل املعىن، ألن نفي م: قوهلالثاين 
  يوجد لغو وعبث.

  التمثيل رابعا : 
  التمثيل: ذكر مماثل للشيءو
  وبينه وبني التكييف عموم وخصوص مطلق، ألن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثال، 
 ألن التكييف ذكر كيفية غري مقرونة مبماثل، مثل أن تقول: يل قلم كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت مبماثل، 

ذكرت شيئاً مماثال لشيء وعرفت هذا القلم بذكر  ك، ألنصار متثيالً، هذا القلم مثل هذا القلم  وقلت :
  مماثلة.

ال مياثل خلقه فيما وصف به  فهو سبحانهوأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا عز وجل الصفات بدون مماثلة، 
  للتمثيل  لَيس كَمثْله شيء ) فاآلية فيها نفي صريح لقوله تعال ( نفسه 

  أي :ليس له مسياستفهام مبعىن النفي  وهوهلْ تعلَم لَه سمياً ) ،  (وقوله: 
  فَال تجعلُوا للَّه أَندادا ) أي: نظراء مماثلني.  وقوله تعاىل : (

 وعصى األمر وهلذا أطلق بعض السلف القول بالتكفري ملن مثل اهللا  فمن مثل اهللا خبلقه، فقد كذب اخلرب
  خبلقه، فقال نعيم بن محاد اخلز اعي شيخ البخاري رمحه اهللا: "من شبه اهللا خبلقه، فقد كفر"

فَال يف قوله تعاىل ( وعصيان الطلب)لَيس كَمثْله شيء يف قوله تعاىل (ألنه مجع بني التكذيب باخلرب  
  تجعلُوا للَّه أَندادا )

  هل هي متثيل  ؟ صلى اهللا عليه وسلم " إن اهللا خلق أدم على صورته"  ولهقمسألة :
  ليس فيه متثيل لوجهني :

لَيس كَمثْله شيٌء ) فإن يسر اهللا لك اجلمع؛  (ال ميكن أن يناقض هذا احلديث قوله تعاىل أنه :   األول :
العبد سلم يذا ونا ) وعقيدتنا أن اهللا ال مثيل له؛ آمنا بِه كُلٌّ من عند رب (فامجع ، وإن مل يتيسر؛ فقل: 

   ق ، وال ميكن أن يكذب بعضه بعضاًح كلهكالم رسوله،  وكالم اهللا ، ف،
  ال يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثالً له من كل وجه.: الثاين 
يدخلون اجلنة  أم "فال يعتقد القمر:" إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة ه صلى اهللا عليه وسلم لفقو

على صورة القمر من كل وجه لكن يف الوضاءة واحلسن واجلمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على 
  صورة القمر، ال من كل وجه؟! 
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اهللا عز وجل له وجه وله عني وله يد وله رجل ، لكن ال يلزم من أن تكون هذه األشياء مماثلة لإلنسان؛ ف
ه من بزمرة األوىل من أهل اجلنة فيها شمن الشبه لكنه ليس على سبيل املماثلة؛ كما أن الفهناك شيء 

القمر لكن بدون مماثلة، وذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة؛ من أن مجيع صفات اهللا سبحانه 
  متثيل.وال تعطيل ، ومن غري تكييف وال  فوتعاىل ليست مماثلة لصفات املخلوقني؛ من غري حتري

  
  :وذلك ألمور  مسألة : األوىل التعبري بلفظ التمثيل دون التشبيه 

  لَيس كَمثْله شيٌء ) وكل ما عرب به القرآن؛ فهو أوىل من غريه؛(: ألن القرآن عرب به:: أوالً
أن التشبيه عند بعد الناس يعين إثبات الصفات وهلذا يسمون أهل السنة: مشبهة؛ فإذا قلنا: من غري  ثانياً:

تشبيه وهذا الرجل ال يفهم من التشبيه إال إثبات الصفات؛ صار كاننا نقول له: من غري إثبات صفات! 
  عىن فاسداً فلهذا كان العدول عنه أوىل.مفصار معىن التشبيه يوهم 

أن نفي التشبيه على اإلطالق غري صحيح؛ ألن ما من شيئني من األعيان أو من الصفات إال وبينهما  ثالثاً:
أشتراك من بعض الوجوه، واالشتراك نوع تشابه ، فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت نفيت كل ما يشترك 

  فيه اخلالق واملخلوق يف شيء ما.
خلالق له مسع ، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع فيه اشتراك؛ اإلنسان له مسع ، وافالسمع؛  مثل 

  مشترك.
س كَمثْله شيء وهو السميع الْبصري {بل يؤمنون بأن ا سبحانه قوله ( لَي{ (  

ليس (يس كمثله شيء؛ كما قال عن نفسه: أي: يقر أهل السنة واجلماعة بذلك إقراراً وتصديقاً بأن اهللا ل
 هثْليكَممالس وهٌء ويش ريصالْب املماثلة، مث أثبت السمع والبصر فنفى العيب، مث أثبت  سبحانه  نفىف )ع

  الكمال؛.
  )  فال ينفون عنه ما وصف به نفسهقوله (
ال ينفي أهل السنة واجلماعة عن اهللا ما وصف به نفسه، ألم متبعون للنص نفياً وإثباتاً، فكل ما  أي:

وصف اهللا به نفسه يثبتونه على حقيقته، فال ينفون عن اهللا ما وصف اهللا به نفسه، سواء كان من الصفات 
  الذاتية أو الفعلية 

  ويراد به كالم اهللا وكالم رسوله. ،مجع كلمة ): اسم ( الكلم) وال حيرفون الكلم عن مواضعهقوله (
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بلْ يداه مبسوطَتان ) يقولون: هي يد  (عن مدلوالته، فمثالً قوله تعاىل:  كالم اهللا  ال حيرفونفأهل السنة 
  حقيقية ثابتة هللا من غري تكييف وال متثيل. واحملرفون يقولون: قوته، أو نعمته 

من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ) ، فكل من حرف قال تعاىل ( التحريف من دأب اليهود، و
  .كتاب والسنة، ففيه شبه من اليهودنصوص ال

  ) وال يلحدون يف أمساء ا وآياتهقوله (
  عن مراد اهللا ورسوله آيات اهللا،ويف أمساء اهللا،  مييلون ال أن أهل السنة  أي: 
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا (: تعاىل لقوله

  يعملُونَ ) 
  إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في آياتنا ال يخفَونَ علَينا ) وقوله تعاىل :

  امليل لغة: :إلحلاداو
  االصطالح: امليل عما جيب اعتقاده، أو عمله وهو قسمان:ويف 

  أحدمها: يف أمساء اهللا.
  الثاين: يف آياته.

  :اإلحلاد يف امساء اهللا 
  أنواع: مخسةفأما اإلحلاد يف أمسائه: فهوالعدول عن احلق الواجب فيها وهو 

اه النصارى: أباً، ومس ،فاعلة: أن يسمى اهللا مبا مل يسم به نفسه، كما مساه الفالسفة علة النوع األول
  .بالنص به ا ثبتمبإال  يسمىن أمساء اهللا عز وجل توقيفية، فالأل، وعيسى: االبن
    من أمسائه شيئ إنكار النوع الثاين:

  ها، كان إحلاداً وميالً ا عما جيب فيها.انف فمن له، إثباته  اهللا لنفسه، وجب هما أثبت ألن 
: إن اهللا مسيع بال مسع، وعليم بال كقول املعطلةمن الصفات،  االمساء  ما دلت عليه انكار : النوع الثالث

  ما تضمنته من الصفات. إثبات اهللا  أمساءاإلميان ب مننه إل، خالق بال خلق، وقادر بال قدرةعلم، و
  أن جيعلها دالة على تشبيه اهللا خبلقه، كما فعل املشبهة. :رابع النوع ال
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منها أمساء للمعبودات  شتقاق شيئاً معبوداً باإلله، أو  تسميةمثل أن إىل املعبودات،  نقلها  النوع اخلامس:
ألن الواجب أن جتعل أمساء اهللا خاصة به، وال  مثل: الالت من اإلله، والعزى والعزيز، ومناة من املنان،

  تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أمساء.
  :اهللا  آياتاإلحلاد يف 

  :إلحلاد يف آياته: فيكون يف وأما ا
  .وهي ما جاءت به الرسل من األحكام، واألخباراآليات الشرعية. -١

  ا أو خمالفتها: ويكون اإلحلاد فيها إما بتكذيبها أو حتريفه
من اخلرب مع تصديقه : ليست من عند اهللا، فيكذب ا أصالً، أو يكذب مبا جاء فيها بأن يقال فتكذيبها: 
مثالً: قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة واهللا  الباألصل، فيق

  مل يرسل عليهم طرياً أبابيل.
ل: استوى على اأراد اهللا ا ورسوله، مثل أن يقوأما التحريف، فهو تغيري لفظها، أو صرف معناها عما 

  العرش، أي: استوىل، أو: يرتل إىل السماء الدنيا، أي: يرتل أمره.
  فبترك األوامر أو فعل النواهي. :ما خمالفتهاوأ
  وهي ما خلقه اهللا وخيلقه يف السموات واألرض.اآليات الكونية. -٢

: هذا من الويل الفالين، أو: من النيب القالالً أو مشاركة أو إعانة، فيقها إىل غري اهللا استتنسببواإلحلاد فيها 
  .الفالين، أو: أعان اهللا فيهويل الفالين، أو: شارك فيه النيب الفالين أو ال

  
  وال يقاس خبلقه سبحانه  النه سبحانه ال مسي له وال كف له وال ند له وال يكيفون وال ميثلون صفاته بصفات خلقهقوله (

(  
لعبادته  رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر(دليل ذلك قوله تعاىل:  ( ال مسي له )قوله 

  أي: املماثل. والسمي: هو املسامي)  هلْ تعلَم لَه سمياً
، أي:ليس له مثيل ال كفء له وولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد ) (قوله تعاىل:  دليل ذلك  قوله ( وال كف له )

  وتعاىل. سبحانه
  النظري هوفَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ ) ، والند  (قوله تعاىل:  دليل ذلك   ) له قوله ( وال ند
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  وهذا النفي املقصود منه كمال صفاته، ألنه لكمال صفاته ال أحد مياثله.
فَالَ تضرِبواْ للّه { :وال ميثل م، قال سبحانه  خبلقه ال يشبه أي  ) وال يقاس خبلقه سبحانه وتعاىلقوله (
لظهور التباين العظيم بني فال يقاس سبحانه خبلقه ال يف ذاته وال يف أمسائه وصفاته وال يف أفعاله،  }اَألمثَالَ

  اخلالق وبني املخلوق.
  ) هفإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغريه، وأصدق قيال وأحسن حديثاً من خلققوله (

متهيداً وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كالم اهللا تعاىل من صفاته وغريها، ، ذكر املصنف هذه اجلملة 
  وذلك أنه جيب قبول ما دل عليه اخلرب إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة:

  األول: أن يكون صادراً عن علم، وإليه اإلشارة بقوله: "فإنه أعلم بنفسه وبغريه".
  تعاىل: ( ومن أَصدق من اللَّه قيالً )قال تعاىل ( وأشار إليه بقوله: "وأصدق قيالً".الثاين: الصدق، 

  ومن أَصدق من اللَّه حديثاً )قال تعاىل ( الثالث: البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله: "وأحسن حديثاً".
 )اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا يبين (قال تعاىلخربهم.الرابع: سالمة القصد واإلرادة، بأن يريد املخرب هداية من أ

  يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم وقال تعاىل ( 
  فاجتمع يف كالم اهللا األوصاف األربعة اليت توجب قبول اخلرب.

ما كذم الذي أرسلهم وال كذم  فيما أوحي إليهم، )مصدوقون( فيما أخربوا  )ثم رسله صادقون( قوله 

 فهم )الذين يقولون عليه ما ال يعلمون (أهل األهواء  )خبالف( يجب على أممهم تصديقهم،ف الذي أرسل إليهم

أي  ) سبحان "قال سبحانه وتعاىل:  ( أي: ألجل كمال كالمه وكالم رسله )وهلذا(كاذبون أو ضالون، 

وأضيفت  والعزة صفة من صفات اهللا ، صاحب العزة، أي )رب العزة  ربك( به. يليق ال ما كل عن اهللاترته  
  من باب إضافة املوصوف إىل الصفة إليه سبحانه 

فسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل، وسلم على  "واحلمد  رب العاملني وسالم على املرسلني  عما يصفون  (
  )من النقص والعيب ( يف وصفه )املرسلني لسالمة ما قالوه

  )  وهو سبحانه قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإلثبات قوله ( 
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ال يكون إال أن اهللا تعاىل مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإلثبات، وذلك ألن متام الكمال أي 
  .١انتفاء ما يضادها من صفات النقصبثبوت صفات الكمال و

  
  

  مسألة : طرق إثبات الصفات 
  :أي موقوف اثباا على ورود النص ا  توقفية اهللا سبحانة  صفات 
   :وإلثباا طرق 

  داللة األمساء عليها، ألن كل اسم من أمساء اهللا دال على ذاته وعلى الصفة اليت اشتق منها. األول:
  الصفات أعم من األمساء، ألن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة السم.وهلذا كانت 

  أن ينص على الصفة، مثل الوجه، واليدين، والعينني.. وما أشبه ذلك،  الثاين: 
  ذ من الفعل ، مثل: املتكلم، فأخذها من ( وكَلَّم اللَّه موسى تكْليماً ).أن تؤخ الثالث:
إال على سبيل العموم أو على سبيل اخلصوص لسبب، ألن  ال يرد  النفي يف صفات اهللا عز وجل :قاعدة

فقوله  ( وما  مل تكن مدحاً. وإال ،ضدها صفات السلب ال تتضمن الكمال إال إذا كانت متضمنة إلثبات
مسنا من لُغوبٍ ): متضمن كمال القوة والقدرة وقوله: (  وال يظْلم ربك أَحداًً ): متضمن لكمال العدل 

  ) متضمن لكمال العلم واإلحاطة وقوله: ( وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
  منفي ،وليس فيها كلها مثبتةاهللا عز وجل  أمساءمسألة : 

  يب، ومنها ما يدل على معين سليبلكن أمساء اهللا تعاىل املثبتة منها ما يدل على معىن إجيا
  الرمحن والرحيم وامللك ومنها  ثري اليت مدلوهلا إجيايب كف
  اليت مدلوهلا سليب: السالم. و
وكذلك القدوس السالم،: السامل من كل عيب. إذاً، فمدلوله سليب، مبعىن: ليس فيه نقص وال عيب، و

  قريب من معىن السالم، ألن معناه املرته عن كل نقص وعيب.
 لكمال اتباعهم )عما جاء به املرسلون  (ال ميل هلم وال احنراف :أي) فال عدول ألهل السنة واجلماعة( قوله

  )من النبيني  والصديقني والشهداء والصاحلني  صراط الذين أنعم ا عليهم الصراط املستقيم فإنه(هلم 
  

                                                           
  انظر الفرع الثاني في صفات اهللا في القواعد المھمة في أول الكتاب  -  ١
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  )االستدالل على إثبات أمساء اهللا وصفاته من القرآن الكرمي(
هو  قل[حيث يقول  اليت تعدل ثلث القرآن اإلخالص  ما وصف ا به نفسه يف سورة  وقد دخل يف هذه اجلملةقوله ( 

   يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد ) ملْ ا أحد ا الصمد
حيتمل أنه يريد ا قوله: "وهو قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي  "دخل يف هذه اجلملة"قوله: 

  واإلثبات" 
به  وحيتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة واجلماعة يصفون اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه وما وصفه

  رسوله، 
داخلة يف ضمن ما سبق، من أن اهللا تعاىل مجع  ما سوف يورده من اآليات فإن  وكال االحتمالني وارد 

مبا وصف به نفسه وما وصفه به ثبات وأن أهل السنة يؤمنون فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإل
  رسوله 

: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف لنيب عليه الصالة والسالم قول ال )  تعدل ثلث القرآن(قوله 
 ن ليلة؟". فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا؟ فقال: "اهللا الواحد الصمد ثلث القرآ

  متفق عليه.
األجزاء. وهلذا، لو  ال يلزم من املعادلة يف اجلزاء املعادلة يفإذا تعدل ثلث القرآن يف اجلزاء ال يف األجزاء،  و

  قرأ سورة اإلخالص يف الصالة ثالث مرات، مل جتزئه عن قراءة الفاحتة.
وسورة  ووجه كوا تعدل ثلث القرآن: أن مباحث القرآن خرب عن اهللا وخرب عن املخلوقات، وأحكام

  االخالص متمحضة يف  اخلرب عن اهللا 
أمسائه وصفاته وأفعاله، ال ثاين له وال نظري له وال ند أي: متوحد فيما خيتص به يف ذاته و ( أَحد ):قوله 

  له.
يف كل وسؤدده،  وعزته،  وحكمته،  وقدرته،  و: هو الكامل، يف علمه مد الص اللَّه الصمد ):( قوله 

  صفاته.
الذي ال جوف له، يعين ال أمعاء وال بطن، هذا املعىن روي عن ابن عباس رضي اهللا  الصمد :وقيل:  

  عنهما 
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أي: املصمود إليه، الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها، مبعىن: متيل إليه وتنتهي إليه :الصمد : وقيل
  وترفع إليه حوائجها، 

  املعاين كلها ثابتة، لعدم املنافاة فيما بينها. وكل هذه
  هو الكامل يف صفاته الذي افتقرت إليه مجيع خملوقاته، فهي صامدة إليه.فالصمد : 

  يف هذه السورة: صفات ثبوتية وصفات سلبية: و
ضمن يت)  الصمد(ضمن األحدية يت)  حداَأل( واسم تضمن األلوهية، ي ]اهللا[اسم الصفات الثبوتية: ف

  الصمدية.
النفي يتضمن من اإلثبات فيكُن لَه كُفُواً أَحد ). ) ( ولَم ٣)لَم يلد ولَم يولَد (  [والصفات السلبية: 

  كمال األحدية والصمدية.
له  ال تأخذه سنة وال نوم  القيوم ا ال إله إال هواحلي[حيث يقول:  وما وصف به نفسه يف أعظم آية يف كتاب اقوله (

من  وال حييطون بشيء يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم  إال بإذنه  عنده  الذي يشفع  من ذا األرضما يف السموات وما يف 
  وال يؤوده حفظهما وهو العليض السموات واألر  وسع كرسيه  إال مبا شاء  علمه

   وهلذا كان من قرأ هذه اآلية يف ليلة، مل يزل عليه من ا حافظ وال يقربه شيطان حتى يصبح
وهي  ]وسع كُرسيه السماوات والْأَرض   [هذه اآلية تسمى آية الكرسي، ألن فيها ذكر الكرسي: 

أعظم آية يف كتاب اهللا.والدليل على ذلك: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل أيب بن كعب، قال: "أي 
الْحي الْقَيوم ) فضرب على صدره، وقال: "ليهنك  اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو(آية يف كتاب اهللا أعظم؟" فقال له: 

  رواه مسلم العلم أبا املنذر"
    ( احلي القيوم)قوله 
أي: ذو احلياة الكاملة املتضمنة جلميع صفات الكمال مل تسبق بعدم، وال يلحقها زوال، وال : احلي

  يعتريها نقص بوجه من الوجوه.
  قيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء و والقائم على غريه القائم بنفسه، هو:  الْقَيوم 

وهذان االمسان مها االسم األعظم الذي إذا دعي اهللا به أجاب وقد ذكرا يف الكتاب العزيز يف ثالثة 
سورة طه:  والثالث ]اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  [مواضع: هذا أحدها، والثاين يف سورة آل عمران: 

   ]وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْماً[
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ألنه يقوم على  القيوم،والسلطاين يف  احلي،فيهما الكمال الذايت والكمال السلطاين، فالذايت واحلي القيوم 
  كل شيء ويقوم به كل شيء.

والنوم من صفات النقص، قال النيب عليه  السنة النعاس وهي مقدمة النوم  ) ال تأخذه سنة وال نوم(قوله 
  رواه مسلم  "إن اهللا ال ينام، وال ينبغي له أن ينام" الصالة والسالم:

وهو كمال الضد ، والكمال يف قوله ( ال تأْخذُه سنةٌ  يةثبوتصفة تتضمن ووهذه صفة من صفات النفي 
ال نكمال احلياة والقيومية و ( مو  
رواه عبد اهللا  وجل" الكرسي، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: "إنه موضع قدمي اهللا عز  ( كرسيه )قوله 

  " بن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة
وليس هو العرش، بل العرش أكرب من الكرسي وقد ورد عن النيب عليه الصالة والسالم: "أن السماوات 

واألرضني السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت يف فالة من األرض، وأن فضل العرش على والسبع 
  رواه ابن أيب شيبه يف "العرش" الكرسي كفضل الفالة على هذه احللقة"

  ال يثقله ويكرثه حفظ السماوات واألرض.إي :  ) وال يؤوده(قوله 
  النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة والرمحة. وهذه من الصفات املنفية، والصفة الثبوتية اليت يدل عليها

  علو اهللا عز وجل قسمان:   ( العلي )قوله    
  أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء وال حذاءه شيء.:أي علو الذات- ١
يعين: أن صفاته كلها علياً، ليس   ]وهللا املثل األعلى[ما دل عليه قوله تعاىل:  وه:و علو الصفات - ٢

  فيها نقص بوجه من الوجوه.
  وهذه اآلية تتضمن من أمساء اهللا مخسة وهي: اهللا، احلي، القيوم، العلي، العظيم.

  اآليت:وتتضمن من صفات 
  االلوهية واحلياة والقيومية والعلو 

  انتفاء السنة والنوم يف حقه، لكمال حياته وقيوميته.و
  لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ )  (لقوله:  انفراده بهو عموم ملكه، و
  .]من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه[قوة السلطان وكماله، لقوله:  و
  .]إال بإذنه[إثبات اإلذن من قوله:  و
  .]يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم[عموم علم اهللا تعاىل لقوله:  و
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ما بني [وال جيهل ما يستقبل، لقوله  ]وما خلفهم[ى ما مضى، لقوله: أنه سبحانه وتعاىل ال ينس و
  .]أيديهم

  كمال عظمة اهللا، لعجز اخللق عن اإلحاطة به. و
  إثبات الكرسي، وهو موضع القدمني.و
 قوة، ألن عظمة املخلوق تدل على ]وسع كرسيه السموات واألرض[إثبات والقوة والقدرة، لقوله:  و

  .]وال يئوده حفظهما[كمال علمه ورمحته وحفظه، من قوله: وقدرته ، اخلالق
  ) هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليمه سبحان(وقوله 

  اآلية إثبات أربعة أمساء هللا، وهي األول واآلخر والظاهر والباطن.يف هذه 
هللا تعاىل إحاطة ا،وفيها داللة على  الظاهرية، والباطنية وعموم العلممخس صفات: األولية، واآلخرية، وو

مع علوه عز وجل، فهو باطن، فعلوه ال ينايف قربه عز وجل، فالباطن قريب من و  بكل شيء زمناً ومكاناً
  معىن القريب.

حيحني من حديث أيب هريرة " اللهم أنت صوقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه األمساء كما يف ال
نت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن األول فليس قبلك شيٌء وأ

  رواه مسلم فليس دونك شيء"
إذا قلت: األول، فالبد أن تقول: اآلخر، وإذا قلت: الظاهر، فقل: الباطن، لئال فهذه األمساء متالزمة، و 

  تفوت صفة املقابلة الدالة على اإلحاطة.
  سبق من الصفات األربع، يعين: ومع ذلك، فهو بكل شيء عليم.إكمال ملا  )وهو بكل شيء عليم(قوله 

مثرة اإلميان بأن اهللا بكل شيء عليم: كمال مراقبة اهللا عز وجل وخشيته، حبيث ال يفقده حيث أمره، و
  وال يراه حيث اه.

  ]على احلي الذي ال ميوت لوتوك[وقوله سبحانه: 
اليت ال  : احلياة، وانتفاء املوت املتضمن لكمال احلياةفةص و هللا سبحانه  : احلي،إثبات اسم يف هذه اآلية 
  ، ففيها صفتان واسم.يلحقها الفناء

  أن يعتمد عليه.ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل  احلي اسم يتضمن مجيع الصفات الكاملة يف احلياة،و
فالتوكل على الغري، مبعىن: التوكل: مأخوذ من وكل الشيء إىل غريه، أي: فوضه إليه،  ( وتوكل )وقوله 

  التفويض إليه.
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التوكل على اهللا: صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املضار، مع الثقة به سبحانه وتعاىل، و
  وفعل األسباب الصحيحة.

وصدق االعتماد: أن تعتمد على اهللا اعتماداً صادقاً، حبيث ال تسأل إال اهللا، وال تستعني إال باهللا، وال 
ثقة باهللا بل تردد مع فعل السببب ‘ دفع املضارياملنافع و فهو الذي جيلب ترجو إال اهللا، وال ختاف إال اهللا، 

   بهالذي أذن 
ن إل، يف االعتماد على اهللا  ومن توكل على اهللا، ولكن مل يفعل السبب الذي أذن اهللا فيه، فهو غري صادق

  العقل ونقص يف الدين،سفه يف و ،يف حكمة اهللاعدم فعل األسباب طعن 
  من توكل على غري اهللا ال خيلو من ثالثة أقسام: مسألة :

أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكرب، كأن يعتقد بأن هذا املتوكل عليه هو الذي جيلب  أوالً:
اقتران  له كل خري ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضاً كامالً يف جلب املنافع ودفع املضار، مع

ذلك باخلشية والرجاء، وال فرق بني أن يكون املتوكل عليه حياً أو ميتاً، ألن هذا التفويض ال يصح إال هللا 
.  
: أن يتوكل على غري اهللا بشيء من االعتماد لكن فيه إميان بأنه سبب وأن األمر إىل اهللا، كتوكل كثري ثانياً

  فهذا نوع من الشرك األصغر. من الناس على امللوك واألمراء يف حتصيل معاشهم،
أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا املتوكل فوقه، كتوكل اإلنسان على الوكيل يف  ثالثاً:

بيع وشراء وحنومها مما تدخله النيابة، فهذا جائز، وال ينايف التوكل على اهللا، وقد وكل النيب صلى اهللا عليه 
  مها.وسلم أصحابه يف البيع والشراء وحنو

  ] وهو العليم احلكيم[وقوله:  
  العلم واحلكمة. صفةو هللا سبحانه وتعاىل  أسم: العليم، واحلكيم إثبات يف هذه اآلية

  الذي أحاط علمه بكل شيء : هووالعليم
  للحكيم معنيان :  :واحلكيم 

  إال حلكمة . : مبعىن ذي احلكمة ، فال يأمر بشيء وال خيلق شيئا إال حلكمة ، وال ينهى عن شيءاألول 
  .  والثاين : مبعىن احلاكم الذي حيكم مبا أراد وال معقب حلكمه

يستلزم الطمأنينة التامة ملا حكم به من أحكام كونية وشرعية،  أنه  اإلميان بعلم اهللا وحكمتهومن مثرات 
  وينشرح صدره. عن العبد  لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول القلق النفسي
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  ]اخلبريوهو العليم [وقوله: 
  ويف هذه اآلية من أمساء اهللا تعاىل: العليم، واخلبري ومن صفاته: العلم، واخلربة.

العليم  فاهللا، وهو العليم اخلبري: هو العليم ببواطن األمور فيكون هذا وصفاً أخص بعد وصف أعمو
  األمور، واخلبري ببواطن األمور بظواهر

   ، سراً وعلناً.تهخوفاً من اهللا وخشي العبديزيد ن باسم العليم واخلبري أنه اإلميا ومن مثرات 
  
ضِ وما يْخرجقوله {  ي األَرف ج لا يم لَمعا } ييهف ج رعا يماء ومالس ننزِلُ ما يما وهنوقولهمهندعبِ الَ  { و غَي ح الْ فَاتم

ري الْبا فم لَمعيو وا إِالَّ ههلَمعي يف ةبالَ حا وهلَمعإِالَّ ي قَةرن وقُطُ ما تَسمرِ وحالْبسٍ  و بٍ والَ يابِ ضِ والَ رطْ األَر اتُظلُم
  }إِالَّ في كتَابٍ مبِي

ع إِالَّ بِعلْمه  ضَ ء قَدير وأَنوقَولُه: { لتَعلَموا أَن ال} وقَولُه:{ وما تَحملُ من أُنثَى وال تَ يلَى كُلِّ شع اطَ  لَّهأَح قَد اللَّه
   .} بِكُلِّ شيء علْما

  هللا سبحانه وتعاىل  صفة العلم إثبات هذه اآليات يف يف 
   }يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماِء وما يعرج فيها {اآلية األوىل: قوله: 

  ففي اآلية ذكر اهللا عز وجل عموم علمه يف كل شيء بنوع من التفصيل، 
  :مث فصل تفصيالً آخر

وعنده مفَاتح الْغيبِ ال يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من  {اآلية الثانية: قوله: يف 
 }ورقَة إِلَّا يعلَمها وال حبة في ظُلُمات الْأَرضِ وال رطْبٍ وال يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ 

، أي: مبادئه، ألن مفتح كل شيء يكون يف أوله، ]مفاتح الغيب[وقيل: نه ،خزائ ]مفاتح الغيب[
  ، أي: مبادئ الغيب، فإن هذه املذكورات مبادئ ملا بعدها.]مفاتح الغيب[فيكون على هذا: 

هذه املفاتح ال يعلمها إال اهللا عز وجل، فال يعلمها ملك، وال يعلمها رسول، حىت إن أشرف الرسل و
ـ سأل أشرف الرسل البشري ـ وهو حممد عليه الصالة والسالم ـ قال: أخربين  امللكي وهو جربيل

  كما أنه ال علم لك ا، فال علم يل ا أيضاً. أي : عن الساعة؟ قال: "ما املسؤول عنها بأعلم من السائل"
  فمن ادعى علم الساعة، فهو كاذب كافر، ومن صدقه، فهو أيضاً كافر، ألنه مكذب للقرآن.
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  :ملفاتحوهذه ا
  حلياة اآلخرة، امبدأ مفتاح  وهواألول علم الساعة: 

  وهو مبدأ مفتاح حلياة األرض الثاين: ترتيل الغيث: 
   وهو مبدأ مفتاح حلياة اإلنسان أي: أرحام اإلناث، الثالث: علم ما يف األرحام

  ؟علمون الذكر من األنثى يف الرحم: إم صاروا يقيلفإن 
ذلك إال بعد تكوين اجلنني وظهور ذكورته أو أنوثته، وللجنني أحوال أخرى ال  ال يعلمونفاجلواب :إم 

يعلموا، فال يعلمون مىت يرتل، وال يعلمون إذا نزل إىل مىت يبقى حياً وال يعلمون هل يكون شقياً أو 
  سعيداً، وال يعلمون هل يكون غنياً أم فقرياً.. إىل غري ذلك من أحواله اهولة.

   ما يف الغد: وهو ما بعد يومك الرابع: علم
  وكذلك زمانه  اخلامس: علم مكان املوت

مفتاح للعمل  ]ماذَا تكِْسب غَداًً[ومسيت مفاتح الغيب، ألن علم ما يف األرحام مفتاح للحياة الدنيا، 
مفتاح حلياة اآلخرة، ألن اإلنسان إذا مات، دخل عامل  ]وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت  [املستقبل 
إِنَّ  [فتبني أن هذه املفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءها،  وسبق بيان علم الساعة وترتيل الغيث،اآلخرة، 

 بِريخ يملع اللَّه[.  
  : واملراد بالكتاب هنا: اللوح احملفوظ.)إال يف كتاب مبنيقوله (

ومة عند اهللا سبحانه وتعاىل ومكتوبة عنده يف اللوح احملفوظ، ألن اهللا تعاىل "ملا خلق كل هذه األشياء معلف
  القلم، قال له: اكتب قال القلم: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة" 

مله فكتب يف تلك اللحظة ما هو كائن إىل يوم القيامة مث جعل سبحانه يف أيدي املالئكة كتباً تكتب ما يع
اإلنسان، ألن الذي يف اللوح احملفوظ قد كتب فيه ما كان يريد اإلنسان أن يفعل، والكتاب اليت تكتبها 

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين  [املالئكة هي اليت جيزى عليها اإلنسان وهلذا يقول اهللا عز وجل:  
 ابِرِينالصو كُمنم[   

فابتداء احلمل بعلم اهللا، وانتهاؤه  ]وما تحملُ من أُنثَى وال تضع إِلَّا بِعلْمه   [قوله:  اآلية الثالثة:
  وخروج اجلنني بعلم اهللا عز وجل.

   ]لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً   [اآلية الرابعة: قوله: 
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القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر  ( قدير )قوله 
ل معدومة، فخلقها اهللا عز وج على إجياد املعدوم وعلى إعدام املوجود، فالسماوات واألرض كانت

  كل ذلك قد أحاط اهللا سبحانه به علماً.و وأوجدها على هذا النظام البديع
ويف هذه اآليات من صفات اهللا تعاىل: إثبات عموم علم اهللا على وجه التفصيل، وإثبات عموم قدرة اهللا 

  تعاىل.
  نه.اإلميان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة اهللا واخلوف م ومن مثرات 

  }اللَّه هو الرزَّاقُ ذُو الْقُوة الْمتني إِن{وقوله: 
ق، والقوة، يف هذه اآلية إثبات امسني من أمساء اهللا، مها: الرزاق، واملتني، وإثبات ثالث صفات، وهي الرز

  مجيع صفات اجلربوتيف  الشديد، بأنه وما تضمنه اسم املتني
لكثره رزقه وكثرة من يرزقه، وجاء بصيغ املبالغة صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء،  :}الرزاق{و

فالذي يرزقه اهللا عز وجل ال حيصى باعتبار أجناسه، فضالً عن أنواعه، فضالً عن آحاده، ألن اهللا تعاىل 
ويعطي اهللا الرزق  ]لَم مستقَرها ومستودعها وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويع [يقول: 

  حبسب احلال.
  ينقسم إىل قسمني: والرزق  

  كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حالالً أو حراماً، وسواء كان املرزوق مسلماً أو كافراً، وهو: عامرزق 
  من العلم النافع والعمل الصاحل والرزق احلالل املعني على طاعة اهللا،  ،هو ما يقوم به الدينو :خاصرزق 
اللَّه [القوة: صفة يتمكن الفاعل ا من الفعل بدون ضعف، والدليل على قوله تعاىل:   }ذُو الْقُوة {قوله 

   ]الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوة 
وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيٍء في السماوات وال في الْأَرضِ  [وليست القوة هي القدرة، لقوله تعاىل: 

   ]إِنه كَانَ عليماً قَديراًً
      ا العجز، والقوة يقابلها الضعفالقدرة يقابلهف

  الفرق بني القوة والقدرة :
  والقوة يوصف ا ذو الشعور وغريه.   صف ا ذو الشعورا: أن القدرة يووالفرق بينهم

  ثانياً: أن القوة أخص فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا . 
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مثال ذلك: تقول: الريح قوية ، وال تقول قادرة ،و تقول: احلديد قوي، وال تقول: قادر، لكن ذو 
  الشعور تقول: إنه قوي، وإنه قادر.

  بن عباس رضي اهللا عنهما: الشديدقال ا  )الْمتني(قوله  
الشديد يف قوته، والشديد يف عزته، الشديد يف مجيع صفات اجلربوت، وهو من حيث املعىن توكيد :أي 

  للقوي.
  وجيوز أن خنرب عن اهللا بأنه شديد، وال نسمي اهللا بالشديد، بل نسميه باملتني، ألن اهللا مسى نفسه بذلك.

ميان بصفة القوة والرزق، أن ال نطلب القوة والرزق إال من اهللا تعاىل، وأن نؤمن بأن كل اإلومن مثرات 
  قوة مهما عظمت، فلن تقابل قوة اهللا تعاىل.

ء وهو السميع البصري{وقوله:  يش هثْلكَم س لَي{  
صفات، هي: كمال صفاته من يف هذه اآلية إثبات امسني من أمساء اهللا، مها: السميع، والبصري. وثالث 

  نفي املماثلة، والسمع، والبصر.
هو من الصفات السلبية، واملقصود و، سبحانه عن نفسه مماثلة أي شيء  نفي  )لَيس كَمثْله شيٌء  (قولهو

  به إثبات كماله، يعين لكماله ال مياثله شيء من خملوقاته، ويف هذه اجلملة رد على أهل التمثيل.
  }و السميع البصريوه{قوله: 
  السمع املضاف إىل اهللا عز وجل ينقسم إىل قسمني: : السميع
  أي: يب الدعاء. ]إِنَّ ربي لَسميع الدعاِء  [قوله تعاىل عن إبراهيم: مثل  : : مبعىن ايبأحدمها
  : ينقسم إىل أقسام، مبعىن السامع للصوت الثاين:

وهو من  ، وأنه ما من صوت إال ويسمعه اهللا مسع يراد به بيان عموم إدراك مسع اهللا عز وجل، :(أ)
  الصفات الذاتية

يه بيان إحاطة مسع اهللا فف ]قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه [: قال تعاىل
ئشة رضي اهللا عنها: "احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات، واهللا إين تعاىل بكل مسموع، وهلذا قالت عا

  لفي احلجرة، وإن حديثها ليخفى على بعضه"
إنين [الصفات الفعلية كما يف قوله تعاىل ملوسى وهارون: وهو من   ، مسع يراد به النصر والتأييد :(ب)

  ]معكما أمسع وأرى
  الصفات الفعلية، وهو من مسع يراد به الوعيد والتهديد :(ج)
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فإن هذا يراد به  ]أَم يحسبونَ أَنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ [تعاىل:  قولهك
  ديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما ال يرضى من القول.

  : املدرك جلميع املبصراتأي ،}البصري{ و
  .وتعاىل بصري، يرى كل شيء وإن خفيفاهللا سبحانه  
ي نعمل والذ ]واللَّه بصري بِما تعملُونَ  [: عليم بأفعال عباده، قال تعاىل: أيويطلق البصري مبعىن العليم،  

  .بعضه مرئي وبعضه غري مرئي
لقه، واستشعار : الكف عن حماولة متثيل اهللا خبومن مثرات اإلميان بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري

  عظمته وكماله، واحلذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ماال يرضاه.
  }إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصريا {وقوله: 

  واملوعظة.ويف اآلية إثبات امسني مها: السميع، والبصري. ومن الصفات: إثبات السمع، والبصر، واألمر، 
  قرأ أبو هريرة هذه اآلية، وقال: إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وضع إامه وسبابته على عينه وأذنه

  واملراد ذا الوضع حتقيق السمع والبصر، ال إثبات العني واألذن، فإن ثبوت العني جاءت يف أدلة أخرى، 
  لعدم ورود السمع بذلك.واألذن عند أهل السنة واجلماعة ال تثبت هللا وال تنفى عنه 

  
ت ما شاءوقوله:  ت جنتَك قُلْ ذْ دخلْ   اللَّه ال قُوة إِالَّ بِاللَّه } { ولَوال إِ

  اقْتَتَلُواْ ولَـكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد }،  وقَولُه : { ولَو شاء اللَّه ما
ت   الصيد وأَنتُم حرم إِن اللَّه يحكُم ما يرِيد}  اَألنْعامِ إِالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محلِّيلَكُم بهِيمةُ  وقَولُه: { أُحلَّ

لُهقَوو: } رِدن يممِ والِإلسل هردص حرش ي هيدهأَن ي اللَّه رِدن يقًا فَمَضي هردلْ صعجي لَّهض ي أَن يف دعصا يَأنَّم  حرجا كَ

  .} السماء
  هللا سبحانه وتعاىل  يات يف إثبات صفيت املشيئة واإلرادةاآلهذه  يف 

  أقسام اإلرادة:
  اإلرادة تنقسم إىل قسمني:
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  ، فـ( أراد ) فيها مبعىن ( شاء )٢: إرادة كونية: وهذه اإلرادة مرادفة متاماً للمشيئةاألول
  ومن أحكامها: 

  أوالً: تتعلق فيما حيبه اهللا وفيما ال حيبه.
فإذا قال قائل: هل أراد اهللا الكفر؟ فقل: باإلرادة الكونية نعم أراده، ولو مل يرده اهللا عز وجل،  وعلى هذا

  ما وقع.
  وقوع املراد، يعين: أن ما أراده اهللا فال بد أن يقع، وال ميكن أن يتخلف. منهاثانياً: يلزم 

  ، فـ( أراد ) فيها مبعىن ( أحب )رعية: وهي مرادفة للمحبةإرادة ش الثاين:
  ومن أحكامها: 
  يريد الكفر باإلرادة الشرعية وال الفسق. اهللا الختتص مبا حيبه اهللا، ف أوالً: 

وقوع املراد، مبعىن: أن اهللا يريد شيئاً وال يقع، فهو سبحانه يريد من اخللق أن  منهاثانياً: أنه ال يلزم 
   يلزم وقوع هذا املراد، قد يعبدونه وقد ال يعبدونه، خبالف اإلرادة الكونية.يعبدوه، وال

  من وجهني: ة الكونية والشرعية الفرق بني اإلراد
  .منه الوقوع  وقوع املراد، والشرعية ال يلزم منهااإلرادة الكونية يلزم  - ١
  وما ال حيبه.اإلرادة الشرعية ختتص فيما حيبه اهللا، والكونية عامة فيما حيبه  - ٢

   ]ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا[اآلية األوىل: قوله تعاىل:    
فات: األلوهية، والقوة، يف هذه اآلية: إثبات اسم من أمساء اهللا، وهو: اهللا، وإثبات ثالث ص

  كونية ،واملشيئة يف هذه اآلية واملشيئة
  ]ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد  [اآلية الثانية: قوله: 

  كونية،واملشيئة هنا  واإلرادةيف هذه اآلية من األمساء: اهللا. ومن الصفات: املشيئة، والفعل، 
أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ما يتلَى علَيكُم غَير محلِّي الصيد وأَنتم حرم إِنَّ   [اآلية الثالثة: قوله:  

 رِيدا يم كُمحي اللَّه[   
  يف هذه اآلية من األمساء: اهللا. ومن الصفات: التحليل، واحلكم، واإلرادة.

                                                           
مشيئة واحدة ، ألن املشيئة ال تكون إال كونية ، قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا : بعضهم يقسم املشيئة قسمني كاإلرادة، ولكن املعروف يف القرآن أا  -  ٢

ست كاإلرادة، والوارد يف النصوص أا جاءت مبعىن الكونية، وإمنا اإلرادة هي اليت جاء فيها بعض أهل العلم يضنها مثل اإلرادة، واألصح أا لي
  التفصيل
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ز أن تكون إرادة ه اإلرادة شرعية، ألن املقام مقام تشريع، وجيو: هذ]إن اهللا حيكم ما يريد[وقوله: 
مل احلكم على احلكم الكوين والشرعي، فما أراده كوناً، حكم به وأوقعه، وما أراده حيشرعية كونية، و

  شرعاً، حكم به وشرعه لعباده.
ه لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدر [اآلية الرابعة: قوله 

   ]ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد في السماِء 
  هللا عز وجل.رادة اإل صفة  اآلية إثبات يف 

، وهذا ]ومن يرد أن يضله[، ]فمن يرد اهللا أن يهديه[واإلرادة هنا إرادة كونية ال غري، ألنه قال: 
  التقسيم ال يكون إال يف األمور الكونيات، أما الشرعية، فاهللا يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع اهللا.

   ومن مثرات اإلميان بصفة اإلرادة هللا سبحانه وتعاىل :
 يتحقق التوكلذا باهللا، ألن كل شيء بإرادته وله وأعما همجيع أحوالرجاء العبد  وخوفه يف علق يأن 

  الكونية  وهذا يف اإلرادة
  إذا علم العبد أن مراد اهللا الشرعي حمبوب إليه قوي العزم على فعله اإلرادة الشرعية.و
  

بحي اللَّه اْ إِنونسأَحو } : ـهلــقَوو ،{نيطقْسالْم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسو } ،{نينسحالْم  
   }إِن اللَّه يحب التَّوابِني ويحب الْمتَطَهرِين {، }فَاستَقيمواْ لَهم إِن اللَّه يحب الْمتَّقنياستَقَامواْ لَكُم  { فَما

كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبتُح قُلْ إِن كُنتُم } :لُهقَوو ي اللَّهأْتي فوفَس }:لُهقَوو ،{ اللَّه مهبحمٍ يبِقَو 

} ، وقَولُه: { إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون في ونَهبحيو وصصرم اننيم با كَأَنَّهفص هبِيلس{ 

    لُهقَوو} ،{ وددالْو الْغَفُور وهو  
  يات يف إثبات صفة احملبةاآلهذه 
  من األمساء: اهللا. ومن الصفات األلوهية، واحملبة. اتاآليهذه ويف  
   }وهو الْغفُور الْودود  {:: وقوله

  يف اآلية امسان من أمساء اهللا: الغفور، والودود. وصفتان: املغفرة، والود.
  الساتر لذنوب عباده املتجاوز عنها. هووالغفور:
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عز وجل واد ومودود، واد ألوليائه، وأولياؤه مأخوذ من الود، وهو خالص احملبة، و اهللا  والودود :
  حيبون الوصول إليه وإىل جنته ورضوانه.ويودونه 

  اخللة أعلى أنواع احملبة، و  ]واختذ اهللا إبراهيم خليالً[قوله تعاىل:   الواردة يف صفة احملبة  ومن اآليات
وهذه اخللة صفة من صفات اهللا عز وجل، ألا أعلى أنواع احملبة، وهي توقيفية، فال جيوز أن نثبت ألحد 

نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من البشر أنه خليل إال بدليل، حىت األنبياء عليهم الصالة والسالم، إال 
  ، فهما خليالن هللا عز وجل.براهيم عليه السالموإ
  

ان بصفة احملبة أن يأيت العبد باألعمال اليت حيبها اهللا ومنها ماذكر يف هذه اآليات اليت ومن مثرات األمي
اتباع النيب و,وتقوى اهللا والتوبة والطهارة احلسية واملعنوية العدل. اإلحسان،أوردها املصنف رمحه اهللا من 

  ولزوم طاعة اهللا وتوحيده صلى اهللا عليه وسلم، 
ت كُلَّ شيء رحمةً وعلْمام}{رالرحي{ بسم ا الرمحن قوله  عسا ونب}{ كَانو  }،{ ايمحر ني نمؤبِالْم

ب ت كُلَّ شيء} {كَتَ عسي وتمحرو يمحالر الَْغفُور وهِو }،{َةمحالر هلَى نَفْسع كُمبر }، { ظًاافح ريخ فَاللَّه
 محأَر وهونيماحالر  

   ة هللا سبحانه وتعاىلإثبات صفة الرمحيات اآلهذه يف 
   ]بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  [اآلية األوىل: قوله: 

  وفيها من أمساء اهللا ثالثة: اهللا، الرمحن، الرحيم. ومن صفاته: األلوهية، والرمحة.
بِالْمؤمنِني  وكَانَ { ]ربنا وسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْما  [: قوله: والثالثة والرابع  اآلية الثانية

  رحيما }،{ ورحمتي وسعت كُلَّ شيء}
  من صفات اهللا: الربوبية وعموم الرمحة، والعلم. اتيف اآلي

واصل لكل شيء، فإن رمحته وصلت إليه، ألن اهللا  وعلمهعلى أن كل شيء وصله علم اهللا،  لةدال هافيو
  .]ربنا وسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْماً  [قرن بينهما يف احلكم 

وهذه هي الرمحة العامة اليت تشمل مجيع املخلوقات، حىت الكفار، ألن اهللا قرن الرمحة هذه مع العلم، فكل 
  يء، فقد بلغته رمحته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر أيضاً.ما بلغه علم اهللا، وعلم اهللا بالغ لكل ش
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رمحته للكافر رمحة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرمحة املؤمن، فالذي يرزق الكافر  و
  ريزقه بالطعام والشراب واللباس واملسكن واملنكح وغري ذلك.فهو اهللا 

  رمحة إميانية دينية دنيوية. ه وأعظم، ألاهم رمحة أخص من هذأما املؤمنون، فرمحت
   ]كَتب ربكُم علَى نفِْسه الرحمة  [اآلية اخلامسة: قوله: 

  يف اآلية من صفات اهللا: الربوبية، واإلجياب، والرمحة.
لرمحة مبعىن: أوجب على نفسه الرمحة فاهللا عز  وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه ا و(كتب) 

  وجعل رمحته سابقه لغضبه، 
أن اهللا تعاىل رحيم، فسوف يتعلق برمحة اهللا، ويكون منتظراً  إذا عرف العبد مثرة األميان بصفة الرمحةومن 

  على فعل كل سبب يوصل إىل الرمحة هلا، فيحمله هذا االعتقاد
  ]رضي ا عنهم ورضوا عنه[وقوله: 

  يرضى عن العمل، ويرضى عن العامل. سبحانه وهو هللا تعاىل ، اآلية اثبات صفة الرضىهذه يف 
  أي: يرض الشكر لكم. ]وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم  [العمل، فمثل قوله تعاىل: أما 
   ]رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه   [بالعامل، مثل هذه اآلية اليت ساقها املؤلف:  و
ب اللَّه علَيه ولَعنه  [قوله:  و ض    ]ومن يقْتُلْ مؤمناً متَعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَ

  يف هذه اآلية من صفات اهللا: الغضب، واللعن وإعداد العذاب.
  ومن مثرات اإلميان ا احلذر من كل ما يوجب غضب اهللا والطرد من رمحته 

طَ أَعمالَهم  َذلك [قوله: و بفَأَح انَهوا رِْضوكَرِهو خَطَ اللَّها أَسوا معاتَّب مَأنَّه    ]بِ
  ويف هذه اآلية من صفات اهللا: إثبات السخط والرضى.

   ]فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنا منهم  [قوله: 
  يف اآلية من صفات اهللا: الغضب، واالنتقام.

  أغضبونا وأسخطونا.: آسفونا : أي
  اللغة معنيان: له يف  األسفو

 )يا أَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه من الْحزن  (األول: مبعىن احلزن، مثل قول اهللا تعاىل عن يعقوب: 
  : األسف مبعىن الغضب، فيقال: أسف عليه يأسف، مبعىن: غضب عليه. الثاين
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فلما [ة هللا عز وجل. والثاين: مثبت هللا، ألن اهللا تعاىل وصف به نفسه، فقال: واملعىن األول: ممتنع بالنسب
  .]آسفونا انتقمنا منهم

   ]ولَكن كَرِه اللَّه انْبِعاثَهم فَثَبطَهم  [قوله: 
  إثبات أن اهللا عز وجل يكرهيف اآلية 

وكما يف  ]ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم  [وكراهة اهللا سبحانه وتعاىل للشيء تكون للعمل، كما يف قوله: 
   ]كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروهاً [قوله: 

وتكون للعامل، كما جاء يف احلديث: "إن اهللا تعاىل إذا أبغض عبداً، نادى جربيل، إين أبغض فالناً، 
  فأبغضه"

   ]ن تَقُولُوا ما ال تَفْعلُون كَبر مقْتاً عند اللَّه أَ [قوله: 
   إثبات صفة املقت هللا سبحانه  يف اآلية
كلها من صفات األفعال اليت يفعلها ، ة الرضا والغضب واللعن واألسف واالنتقام والكراهية واملقتوصف
   .لنفسه على ما يليق جبالله اوأهل السنة يثبتون ذلك هللا كما أثبته، وعال مىت شاء إذا شاء كيف شاءجل 
    ني ُظلَلٍ مف اللَّه مهيأْتإِالَّ أَن ي وننظُرلْ يه}: قَولُهإِالَّ أَن و وننظُرلْ يه }،{ راَألم يض َغمامِ والْمآلئكَةُ وقُ تَأْتيهم  الْ

ض آ عب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوآلئالْماتي لَكالْمو كباء رجا و كا د كد ض األَر ت ذَا دكَّ صفا صفا }  ربك}{كَال إِ
شقَّق السماء بِالَْغمامِ ونُزلَ  }الْمالئكَةُ تَنزِيال {ويوم تَ

  هللا رب العاملني صفة ايء واإلتيان إثبات  ياتيف هذه اآل  
وأهل السنة واجلماعة يثبتون أن اهللا يأيت بنفسه ، ألن اهللا تعاىل ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم 
  بنفسه وبغريه وأصدق قيالً من غريه وأحسن حديثاً، فكالمه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان 

هللا يأيت حقيقة وعلى كيفية تليق اهللا سبحانه وتعاىل أخربنا أنه جييء، ومل خيربنا كيف جييء، فنؤمن بأن او
  به جمهولة لنا.

سياقها ذكر جميء اهللا، لكن  ليس يف  ]ويوم تشقَّق السماُء بِالْغمامِ ونزلَ الْمالئكَةُ تنزِيالً [: تعاىل  قوله
  يات السابقة.فيها اإلشارة إىل ذلك، ألن تشقق السماء بالغمام إمنا يكون يء اهللا تعاىل، بدليل اآل

  اإلميان بصفة ايء واإلتيان هللا تعاىل: ومن مثرات
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ه وترتل املالئكة، وال اخلوف من هذا املقام و املشهد العظيم الذي يأيت فيه الرب عز وجل للفصل بني عباد
جزى به، يس ه، فإن عمل خرياً، جوزي به، وإن عمل سوى ذلك، فإنإال الرب عز وجل  م العبد يبقى أما

قال النيب عليه الصالة والسالم: "إن اإلنسان خيلو به اهللا عز وجل، فينظر أمين منه، فال يرى إال ما  كما
قدم، وينظر أشأم منه، فال يرى إال ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار، 

  ولو بشق مترة"
  رهبة وخوفاً من اهللا سبحانه وتعاىل واستقامة على دينه.بد بعث يف العالعظيمة ي الصفات فاإلميان ميثل هذه

  
ء هالك إِالَّ وجهه وقَولُه:{ ويبقَى وجه ربك ذُو يامِ }، {كُلُّ شاإلِكْراللِ والْج  {  

  إثبات صفة الوجه هللا تعاىلاآليتني  يف هاتني
   ]ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ والْأكْرامِ [اآلية األوىل: قوله: 

، ]ويبقَى وجه ربك  [، أن تصلها بقوله: ]كُلُّ من علَيها فَان  [قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت:  
  بقاء والثانيةفناء  فاألوىل حىت يتبني نقص املخلوق وكمال اخلالق، وذلك للتقابل، 

  أي: ال يفىن. ]ويبقَى وجه ربك  [: قوله تعاىل 
والوجه: معناه معلوم، لكن كيفيته جمهولة، ال نعلم كيف وجه اهللا عز وجل، كسائر صفاته، لكننا نؤمن 

موصوفاً باجلالل واإلكرام، وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حىت قال النيب حقيقة  بأن له وجهاً 
 والسالم: "حجابه النور، لو كشفه، ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"عليه الصالة 
  رواه مسلم 

  : اءه وعظمته وجالله ونوره.أيات وجهه )، بح( سقوله 
( ما انتهى إليه بصره من خلقه ): وبصره ينتهي إىل كل شيء، وعليه، فلو كشف هذا احلجاب ـ قولهو

  رق كل شيء.حجاب النور عن وجهه ـ، الحت
مبتدع ضال، قائل على اهللا  فهوأن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه،  ومن حاول 

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر  [علم، وقد حرم اهللا علينا أن نقول عليه ماال نعلم، قال تعاىل: يماال 
 ثْمالْأو طَنا بما وهنمم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تلْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبا ال و

كَانَ عنه وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك  [وقال تعاىل:  ]تعلَمونَ 
   ]مسؤوالً 
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كل شيء فان وزائل، إال وجه اهللا عز وجل، :أي ]كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه   [اآلية الثانية: قوله: 

  فإنه باق، 
  ، أي: إال ما أريد به وجهه. ]كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه  [وقيل يف معىن اآلية: 

 ]وال تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر ال إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه  [ألن سياق اآلية يدل على ذلك: 
: ال تدع مع اهللا إهلاً آخر فتشرك به، ألن عملك وإشراكك هالك، أي: ضائع سدي، إال ما أخلصته أي

   له ثواب باقى ال يفىن يف جنات النعيم.لوجه اهللا، فإنه يبقى، ألن العمل الصاحل
  أقوى.ولكن املعىن األول 

ميكن أن حنمل اآلية على املعنيني، إذ ال منافاة بينهما، فتحمل على هذا وهذا، فيقال: كل شيء يفىن إال و
  وجه اهللا عز وجل، وكل شيء من األعمال يذهب هباء، إال ما أريد به وجه اهللا.

  اآلية دليل على ثبوت الوجه هللا عز وجل.وعلى أي التقديرين، ففي 
وقد فسر أهل التحريف وجه اهللا بثوابه، فقالوا: املراد بالوجه يف اآلية الثواب، كل شيء يفىن، إال ثواب 

  اهللا!
  وقوهلم مردود مبا يلي:

  : أنه خمالف إلمجاع السلف، فما من السلف أحد قال: إن املراد بالوجه الثوابأوال
  ذُو الْجاللِ والْأكْرام ) (يوصف الثواب ذه الصفات العظيمة:  ه الميكن أن : أننياثا

صلى اهللا عليه وسلم: "حجابه النور، لو كشفه، ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه   هيف قول :ثالثا
  ، وال ميكن.فهل الثواب له هذا النور الذي حيرق ما انتهى إليه بصر اهللا من اخللق؟! أبداً بضره من خلقه"

 هذا الوجه مبا أراده اهللا به، وهو وجه قائم به تبارك وتعاىل ريفستوذا عرف بطالن قوهلم، وأن الواجب  
  موصوف باجلالل واإلكرام.

  يراد به وجه اهللا الذي هو صفاته : كل ما جاء من كلمة ( الوجه ) مضافاً إىل اهللامسألة 
وما لأَحد عنده [كما يف قوله تعاىل( وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ) ،  

  وما أشبهها من اآليات. ]ولَسوف يرضى * إِلَّا ابتغاَء وجه ربه الْأَعلَى  *من نِعمة تجزى 
على قولني  ]وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه [تعاىل:  لهقو يف اختلف املفسرون  و
:  
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أي: إىل أي جهة تتوجهون، فثم وجه اهللا سبحانه  وجه اهللا احلقيقي، يف األيةأن املراد بالوجه  : ألولا
نه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن املصلي إذا قام يصلي، فإن وتعاىل، ألن اهللا حميط بكل شيء، وأل

  وهلذا ى أن يبصق أمام وجهه، ألن اهللا قبل وجهه. اهللا قبل وجهه
، فه، وصارت القبلة يف الواقع خلىلصمث ، ىدري أين القبلة، واجتهد وحترييف مكان ال  العبد فإذا صلي  

  احلال.، حىت يف هذه فاهللا يكون قبل وجه
أي: فهناك وجه )فثم(يعين: إىل أي مكان تولوا وجوهكم عندا لصالة. )فَأَينما تولُّوا  (فيكون معىن اآلية 

  اهللا.
، فاملراد بالوجه اجلهة، أي: فثم  ]ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها  [: إن الوجه مبعىن اجلهة، لقوله تعاىل: الثاين

  اليت يقبل اهللا صالتكم إليها.جهة اهللا، أي: فثم اجلهة 
ألا نزلت يف حال السفر، إذا صلى اإلنسان النافلة، فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة، 

  فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه.
إذا قلنا: فثم جهة اهللا، وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسري اآلية الثانية يف و، والصحيح األول

الوجه الثاين، أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إىل اهللا يف صالتك، فهي جهة اهللا اليت 
  يقبل اهللا صالتك إليها، فثم أيضاً وجه اهللا حقاً. وحينئذ يكون املعنيان ال يتنافيان.

حاطة به وصفاً، وال أن هذا الوجه العظيم املوصوف باجلالل واإلكرام وجه ال ميكن اإل رمحك اهللا  واعلم
وال   [ميكن اإلحاطة به تصوراً، بل كل شيء تقدره، فإن اهللا تعاىل فوق ذلك وأعظم، كما قال تعاىل: 

   ]يحيطُونَ بِه علْما 
  .أي: إال ذاته املتصفة بالوجه ]كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه   [: تعاىل املراد بالوجه يف قولهمسألة :

وهذا ليس فيه شيء، ألن الفرق بني هذا وبني قول أهل التحريف أن هؤالء يقولون: إن املراد بالوجه  
  : املراد بالوجه الذات، ألن له وجهاً، فعرب به عن الذات.أهل السنة يقولون ،الذات وال وجه له 

  
 ت ت بِيدي )، ( وقَالَ ت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه وقوله:( ما منعك أَن تَسجد لما خلَقْ ْغلُولَةٌ غُلَّ م اللَّه دي ودهالْي

شاء ) ي فكَي قفنوَطتَانِ يسبم   
  اليدين هللا تعاىل  صفة  إثباتيف هذه اآليات 
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   ]ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي   [اآلية األوىل: قوله: 
يف هذه اليدين اللتني ما يفعل، كاخللق  وهي اليدين هللا سبحانه وتعال صفة اخللق و إثبات يف اآلية 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضته يوم كما قال تعاىل (اليدين اللتني ما يقبض: و. اآلية
 ( ةاميالْق  

  هتعاىل يأخذ الصدقة فريبيها كما يريب اإلنسان فلو وما يأخذ، فإن اهللا
  وكتب اهللا التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. خلق اهللا آدم بيده قال أهل العلم:

 اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتاآلية الثانية: قوله (و قفني انوطَتسبم
  كَيف يشاُء 

ولَةً إِلَى عنقك ) وال تجعلْ يدك مغلُ(( يد اهللا مغلولة ) ، أي: حمبوسة عن اإلنفاق، كما قال اهللا تعاىل: 
  أي: حمبوسة عن اإلنفاق.

، أي: منعت عن اإلنفاق، وهلذا ]غلت أيديهم[وملا وصفوا اهللا ذا العيب، عاقبهم اهللا مبا قالوا، فقال: 
كان اليهود أشد الناس مجعاً للمال ومنعاً للعطاء، فهم أخبل عباد اهللا، وأشدهم شحاً يف طلب املال، 

 العطاء.واسعتا ]بل يداه مبسوطتان[، أي: طردوا وأبعدوا عن رمحة اهللا عز وجل، ]ولعنوا ما قالوا[
كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "يد اهللا مألى سحاء ( كثرية العطاء ) بالنعم اليت ال تعد وال حتصى 

  عليه متفق الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات واألرض، فإنه مل يغض ما فيه ميينه"
  مفردة ومثناة ومجعاًيف القران   مضافة إىل اهللا  اليد جاءت  مسألة :
    ]أو مل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً[تعاىل:  يف قوله فاجلمع :

  )يد اللَّهواإلفراد يف قوله تعاىل (
  )ملا خلقت بيديوالثنية يف قوله تعاىل (
  إال يدان اثنتان، كما ثبت ذلك يف الكتاب والسنة. هللا  ليسويعتقد أهل السنة أن 

واملقام مقام تشريف، ولو كان اهللا خلقه بأكثر من يدين، لذكره، ألنه  ]ملا خلقت بيدي[: تعاىل قال
  كلما ازدادت الصفة اليت ا خلق اهللا هذا الشيء، ازداد تعظيم هذا الشيء.

، باإلفراد، واملقام مقام يقتضي كثرة ]يد اهللا[قالوا:  يف الرد على من ]بل يداه مبسوطتان[: تعاىل  قالو
النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء، كثر العطاء، فلو كان هللا تعاىل أكثر من اثنتني لذكرمها اهللا ألن العطاء 

  يكثر
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  متفق عليه  : "يطوي اهللا تعاىل السماوات بيمينه واألرض بيده األخرى"وقال صلى اهللا عليه وسلم
  مل يذكر أكثر من اثنتني.رواه مسلم ،و"اهللا عليه وسلم: "كلتا يديه ميني قال صلىو

  وأمجع السلف على أن هللا يدين اثنتني فقط بدون زيادة.
  }الدالة على اجلمعمما عملت أيدينا{: قوله تعاىل ف فإذا ثبت ذلك 

  من اثنتني.املراد ذا اجلمع التعظيم، تعظيم هذه اليد وليس املراد أن هللا تعاىل أكثر ف
  الدالة على اإلفراد: }يد اهللاوقوله تعاىل {

  وقد ثبت هللا يدين فقطفإن املفرد املضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت هللا من يد، 
  
  
  

  أي اهللا سبحانه وتعاىل نفس الذات اليت هلا يد، )مما عملت أيدينايف قوله تعاىل :(املراد باليد  :مسألة 
ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ) ، أي: مبا كسبوا، سواء كان ( وقد قال اهللا تعاىل: 

من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غريها من أجزاء البدن، لكن يعرب مبثل هذا التعبري عن الفاعل 
  نفسه.

، وبني ]مما عملت أيدينا[ىل بيده، وفرق بني قوله: وهلذا نقول: إن األنعام اليت هي اإلبل مل خيلقها اهللا تعا
، كأنه قال: مما عملنا، ألن املراد باليد ذات اهللا اليت ]مما عملت أيدينا[، فـ: ]ملا خلقت بيدي[قوله: 

  : اليدان دون الذات.]بيدي[هلا يد، واملراد بـ
فهي مصدر (فعله) آد يئد أيداً، ومعناه فاأليد هنا مبعىن القوة،  ]والسماء بنيناها بأيد[قوله تعاىل: :مسألة 
، ]بأيد[بل قال: ، : بأيدينافلم يقل  إىل نفسه، اهللا مل يضفها وليس املراد باأليد صفة اهللا، وهلذا القوة، 

  أي: بقوة.
  : قولني: ]عن ساق[فإن لعلماء السلف يف قوله:  ]يوم يكشف عن ساق[ونظري ذلك قوله تعاىل: 

                الشدة.األول: أن املراد به 
  الثاين: أن املراد به ساق اهللا عز وجل. 

فيكشف عن ساقه فيسجد له كل  "عند البخاري وفيه  فمن نظر إىل سياق اآلية مع حديث أيب سعيد
  متفق عليه" مؤمن
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  قال: إن املراد بالساق هنا ساق اهللا.
    ومن نظر إىل اآلية مبفردها، قال: املراد بالساق الشدة.

تَجرِي بِأَعيننا  *وحملْناه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ  {،  }وقَولُه: {واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيننا
   .}عيني لِّمن كَان كُفر}،{وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتُصنع علَى جزاء

  العينني هللا تعاىل  صفة  إثبات يف هذه اآليات
   ]واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا[اآلية األوىل: 

أعيننا معك، حنفظك،  و غاية احلراسة، حمفوظ غاية احلفظ : فإنك حمروسأي، }فإنك بأعيننا{قوله:  و
  ونرعاك، ونعتين بك.

  من الصفات الذاتية اخلربيةألنه مل يزل وال يزال متصفاً ا،  وهيإثبات العني هللا عز وجل، ويف هذه اآلية 
صلى اهللا عليه وسلم حني وصف الدجال: "إنه أعور، وإن ربكم ليس  وهي عينني اثنتني فقط لقوله 

  متفق عليه ويف لفظ: "أعور العني اليمىن"." بأعور
  من وجهني:على أن هللا تعاىل عينني اثنتني فدل 

البيان به ألن : إن ربكم له أعني، صلى اهللا عليه وسلم لقالاثنتني،  عينني كان هللا أكثر منأنه لو األول : ،
  العور، ، ألنه إذا كان له أعني أكثر من ثنتني، صار وضوح أن الدجال ليس برب أبني.بأوضح من البيان 

فويتاً للثناء على لو كان هللا عز وجل أكثر من عينني، لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره ت الثاين :
اهللا، ألن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام، فلو كان هللا أكثر من عينني، لبينها الرسول عليه الصالة 

  على العينني الثنتني والسالم، لئال يفوتنا اعتقاد هذا الكمال، وهو الزائد
بالالزم، مع  من التفسري  هذا و،  : مبرأى مناأي، ]بأعيننا[قوله تعاىل:  بعض السلف : فسر مسألة

إثبات األصل، وهي العني، وأهل التحريف يقولون: مبرأى منا، بدون إثبات العني، وأهل السنة واجلماعة 
  مع إثبات العني.: مبرأى منا، ]بأعيننا[يقولون: 

  .]فإنك بأعيننا[ذكر العني هنا أشد توكيداً وعناية من ذكر جمرد الرؤية، وهلذا قال:  و
: أن عيين أيإذا قلت: أنت بعيين، ف، املصاحبة، ]فإنك بأعيننا[: ظاهر اآلية يف قوله تعاىل :  مسألة

قول لنبيه: اصرب حلكم اهللا، فإنك حموط بعنايتنا ياهللا عز وجل  وتصحبك وتنظر إليك، ال تنفك عنك، 
  وبرؤيتنا لك بالعني حىت ال ينالك أحد بسوء.
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ألنه يقتضي أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف عني اهللا، وال ميكن أن تكون الباء هنا للظرفية، 
  وهذا حمال.

   ]جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر *ومحلناه على ذات ألواح ودسر [اآلية الثانية: قوله تعاىل: 
   ]فإنك بأعيننا[يف قوله تعاىل:  والقول فيها كالقول فيما تقدم، ]جتري بأعيننا[قوله: 

  }وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي {اآلية الثالثة: قوله: 
 والقول فيها اإلفراد، مضافة إىل اهللا باجلمع والتثنية   جاءت لفظة العني، ]ولتصنع على عيين[وقوله: 

  كالقول فيما تقدم يف اليدين 
  
  
  
  
   
  

 اللَّه ع مس قَد } :لُهقَويولَ الَّتقَو ع مسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهتَكتَشا وجِهي زَوف لُكادتُج  { ريصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح
لُهقَوو،} ننَحو ري فَق اللَّه قَالُواْ إِن ينلَ الَّذقَو اللَّه ع مس لَّقَد أَم} :لُهقَواء } ويأَغْن مهرس ع مأَنَّا ال نَس ونبسحي 

ىورسلُنا لَديهِم يكْتُبون}، { إِنَّني معكُما ع وأَرى } { أَلَم يعلَم بَِأن اللَّه يرى }{ الَّذي يراكَ ونَجواهم بلَ مأَس 

 وه إِنَّه يناجِدي السف كب   }م ورسولُه والْمؤمنونوقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللَّه عملَكُ{ } السميع الْعليمحني تَقُوم وتَقَلُّ
   هللا سبحانه والرؤية إثبات صفيت السمع هذه اآليات  يف

قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع {: قوله تعاىل اآلية األوىل:
 ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت{  

  هذا إثبات السمع هللا سبحانه وتعاىل، وأنه يسمع األصوات مهما بعدت ومهما خفيت.يف اآلية 
"تبارك( أو قالت: احلمد هللا ) الذي وسع مسعه  حني نزلت سورة اادلةعنها: قالت عائشة رضي اهللا

   " رواه أمحد األصوات، إين لفي ناحية البيت، وإين ليخفى على بعض حديثها
  لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِياُء ) {اآلية الثانية: قوله: 
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من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه ، قالوا {وسبب قوهلم هذا: أنه ملا نزل قوله تعاىل: 
  للرسول صلى اهللا عليه وسلم: يا حممد! إن ربك افتقر، يسأل القرض منا.

  }جواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَأَم يحسبونَ أَنا ال نسمع سرهم ون{اآلية الثالثة: قوله: 
  السر: ما يسره اإلنسان إىل صاحبه.

  النجوى: ما يناجي به صاحبه وخياطبه، فهو أعلى من السر.و
ع ما يقال لكما، وأراكما، وأرى أمسع ما تقوالن، وأمس}إِننِي معكُما أَسمع وأَرى  {اآلية الرابعة: قوله: 

  أرسلتما إليه، وأرى ما تفعالن، وأرى ما يفعل بكما.من 
ألنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول، فهو مسموع عند اهللا، وإن كان بالفعل، فهو 

  مرئي عند اهللا.
  
  
  
  

  }أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى {اآلية اخلامسة: قوله:
  هللا عز وجل.  هذه اآلية إثبات صفة الرؤيةيف

  :ؤية املضافة إىل اهللا هلا معنيانوالر
ونراه قَرِيباً ) فالرؤية هنا رؤية العلم، ألن *إِنهم يرونه بعيدا{تعاىل عن القيامة:  قولهك: : العلم.األول

  قريباً.اليوم ليس جسماً يرى، وأيضاً هو مل يكن بعد، فمعىن: ( ونراه قَرِيباً ) ، أي: نعلمه 
  رؤية املبصرات، يعين: إدراكها بالبصر. الثاين:

فهي صاحلة ألن تكون مبعىن العلم ومبعىن الرؤية البصرية، وإذا كانت  }أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى{قوله: و
رجل وما صاحلة هلما، وال منافاة بينهما وجب أن حتمل عليهما مجيعاً، فيقال: إن اهللا يعلم ما يفعله هذا ال

  يقوله، ويراه أيضاً.
  }إِنه هو السميع الْعليم *وتقَلُّبك في الساجِدين * الَّذي يراك حني تقُوم {اآلية السادسة: قوله: 

  السمع والرؤية. إثبات  صفيتيف هذه اآلية 
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ال تصح أن تكون مبعىن العلم، ألن اهللا يعلم  }الَّذي يراك حني تقُوم {والرؤية هنا رؤية البصر، ألن قوله: 
وهو يؤيد أن املراد بالرؤية هنا رؤية  }وتقَلُّبك في الساجِدين {به حني يقوم وقبل أن يقوم، وأيضاً لقوله: 

  البصر.
  }م ورسولُه والْمؤمنونَ وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُ{اآلية السابعة: قوله: 

  والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية.
  اإلميان بصفيت السمع والرؤية:من مثرات و

الطاعة، ألن اهللا  والرجاء عندخلوف عند املعصية، اف: عند العبد اخلوف والرجاء فهي تستثري أما الرؤية، 
  ملعصيته. اداطاعة اهللا، وتضعف إرل النفس. فتتقوى هيرا

   تعاىل فيما يقول خوفاً ورجاًءبسمع اهللا، استلزم إميانه كمال مراقبة اهللا العبد  إذا آمنفوأما السمع، 
  خوفاً، فال يقول ما يسمع اهللا تعاىل منه من السوء، ورجاء، فيقول الكالم الذي يرضي اهللا عز وجل. 
   
  
  
  
  

ومكَروا مكْراً {، وقوله:  }ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين {وقوله:  }وهو شديد الْمحالِ {وقوله: 
 ونرعش ال ي مهكْراً ونَا مكَرمداً {وقوله:  }وكَي يدأَكداً )وكَي ونيدكي مإِنَّه{   

أهل السنة واجلماعة يثبتون و ، احدوكلها مبعىت وصفات احملال  واملكر و الكيد.  يف هذه اآليات إثبات 
  هذه املعاين هللا عز وجل على سبيل احلقيقة. 

   أي: شديد األخذ بالعقوبة.هي قوله: ( وهو شديد الْمحالِ ). اآلية األوىل: يف احملال ، 
  : إن احملال مبعىن املكر؛ أي: شديد املكر وقيل

  مأخوذ من احليلة وهي أن يتحيل خبصمه حىت يتوقع به .  فاحملال على هذا التفسري و
  وهذا املعىن ظاهر صنيع املؤلف رمحه اهللا؛ ألنه ذكرها يف سياق آيات املكر والكيد. 

ن التوصل باألسباب اخلفية إىل اإليقاع باخلصم؛ وهو ال حيس وال يدري، ولكنها بالنسبة مل هو: واملكر
  معلومة مدبرة.  فعله
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  ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين ) ( : يف املكر ، وهي قوله:والثالثة  يةاآلية الثان
  ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين ). (قوله: و

   ]إم يكيدون كيداً وأكيد كيداً[اآلية الرابعة: يف الكيد ، وهي قوله: 
  يف موضع ذماً:و كون يف موضع مدحاًوالكيد واحملال  ت واملكر 

  فإن كان يف مقابلة من ميكر؛ فهو مدح؛ ألنه يقتضي أنك أنت أقوى منه.  
  وإن كان يف غري ذلك؛ فهو ذم ويسمي خيانة. 

ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه {وهلذا مل يصف اهللا نفسه به إال على سبيل املقابلة والتقييد؛ كما قال اهللا تعاىل: 
 رِيناكالْم ريخ} {  اللَّه كُرميونَ وكُرميو{  

على اإلطالق؛ فال يقال: إن اهللا ماكر ! ال على املكر والكيد  ال يوصف اهللا سبحانه وتعاىل بوعليه ف 
  .سبيل اخلرب ، وال على سبيل التسمية 

وال يقال إنه كائد ال على سبيل اخلرب ، وال على سبيل التسمية؛ ذلك ألن هذا املعىن يكون مدحاً يف حال 
  ويكون ذماً يف حال؛ فال ميكن أن نصف اهللا به على سبيل اإلطالق. 

واللَّه خير  قوله تعاىل: ( واللَّه خير الْماكرِين ) فهذا كمال؛ وهلذا مل يقل: أمكر املاكرين بل قال:  (و
  .ه إال خرياً الْماكرِين ) فال يكون مكر

  
  .: هو خري املاكرينالوصف الصحيح أن نقولو
أو نصفه بصفة املكر يف سبيل املقابلة؛ أي: مقابلة من ميكر به، فنقول: إن اهللا تعاىل ماكر باملاكرين؛  

  ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه ).(لقوله تعاىل: 
فال يصح أن خنرب عن اهللا بأنه  } فهي من باب املكر والكيد اللَّه يستهزِئ بِهِم  قوله تعاىل {:مسألة 

وما خلَقْنا {مستهزئ على اإلطالق؛ ألن االستهزاء نوع من اللعب ، وهو منفي عن اهللا؛ قال اهللا تعاىل: 
 بِنيا العمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس{  

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا {لكن يف مقابلة من يستهزئ به يكون كماالً؛ كما قال تعاىل:  
   }اللَّه يستهزِئ بِهِم {قال اهللا:  }إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ 
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مراقبة اهللا سبحانه وتعاىل، وعدم  يستشعر به العبد صفة املكر والكيد واحملال: ب  ميانمن مثرات اإلو
مكراً، وأسرع  إذا علم أن اهللا تعاىل خري منهوبالنسبة للعبد املتحايل على حمارم اهللا التحيل على حمارمه 

  .  ذلك  عنه سوف ينتهي منهم مكراً؛ فإن
ا وقَولُه: { إِن تُبدواْ   فُوع كَان اللَّه فَِإن ءون سفُواْ عتَع أَو تُْخفُوه ا أَوريخ  ونبوا أَال تُحفَحصلْيفُوا وعلْيا}، {ويرقَد

اللَّه رْغفيم أَن يحر غَفُور اللَّهو لَكُم.{ لَّهلو } :لُهقَوو نينمؤلْملو هولسرلو ةزالْعيسلإِب نع لُهقَوو ،{  }  كتزفَبِع
نيعمأَج مهنألغْوِي{  

   والقدرة واملغفرة والرمحة والعزةصفة العفو  يف هذه اآليات اثبات 
اللَّه كَانَ  خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُواْ عن سوٍء فَإِنَّ { إِن تبدواْقوله: وهي اآلية األوىل: يف العفو واملقدرة: 

  قَديرا} عفُوا
  صفتني، ومها العفو، والقدرة.و هللا سبحانه ، ) قديرال( العفو ) و (  سم ايف هذه األية اثبات و
العفو: هو املتجاور عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، و املغفرة عن فعل و

  احملرمات.
  ا الفاعل من الفعل بدون عجز. مكناليت يتوالقدير: ذو القدرة ي

  ومجع اهللا تعاىل بني العفو والقدير؛ ألن كمال العفو أن يكون عن قدرة . 
  أما العفو الذي يكون عن عجز؛ فهذا ال ميدح فاعله؛ ألنه عاجز عن األخذ بالثأر . 
  ل ما كان عن قدرة.وأما العفو الذي ال يكون مع قدرة؛ فقد ميدح لكنه ليس عفواً كامالً، بل العفو الكام

ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَال تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور  {اآلية الثانية: يف املغفرة والرمحة: قوله: 
  }رحيم 

  والرمحة، غفرة امل وصفة هللا سبحانه ، ) الرحيم) و (  الغفور(  سم ايف هذه األية اثبات 
بني هذين االمسني، ألما داالن على معىن متشابه، ففي املغفرة زوال املكروب و آثار وقرن اهللا سبحانه 

" متفق الذنب، ويف الرمحة حصول املطلوب، كما قال اهللا تعاىل للجنة: " أنت رمحيت أرحم بك من أشاء
  عليه 

فَبِعزتك  {: وقوله  }زةُ ولرسوله وللْمؤمنِني وللَّه الْع {: يف العزة، وهي قوله: والرابعة  اآلية الثالثة
 نيعمأَج مهنلَأُغْوِي{  
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  ثة أقسام:العزة تنقسم إيل ثالو    
  اهللا تعاىل ذو قدر عزيز، يعين: ال نظري له.ف: عزة القدر -١ 
 {غالب كل شيء، قاهر كل شيء، ومنه قوله تعايل:  سبحانه : أنهأي: هي عزة الغلبة، عزة القهر - ٢

: غلبين يف اخلطاب. فاهللا سبحانه عزيز ال غالب له بل هو أي، }فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزنِي في الْخطَابِ 
  غالب كل شيء.

  عاىل ميتنع أن يناله سوء أو نقص: وهي أن اهللا تعزة االمتناع - ٣
 ، وعلى متام ترتهه عن النقصوأنه ال مثيل هلا وسلطانه، وعلى كمال صفاتهتدل على كمال قهره وكلها 
  .والعيب
ليست كعزة اهللا، فإن عزة الرسول عليه  يف هذه اآلية  العزة اليت أثبتها اهللا لرسوله وللمؤمنني: مسألة

وقد يغلبون  }بدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ ولَقَد نصركُم اللَّه بِ{الصالة والسالم واملؤمنني قد يشوا ذلة، لقوله تعاىل: 
  أحياناً حلكمة يريدها اهللا عز وجل، لكنه مؤقت. أما عزة اهللا عز وجل، فال ميكن أبداً أن تفقد.

: ال يلزم من اتفاق االمسني أن يتماثل املسميان، وال من اتفاق الصفتني أن وهي مندرجة حتت قاعدة
  يتماثل املوصوفان.

  إثبات أن الشيطان يقر بصفات اهللا  فيها }فَبِعزتك ألغْوِينهم أَجمعني { إِبليس عن قوله سبحانه
يكون الشيطان أعلم باهللا فمن ينكر صفات اهللا أو بعضها، أ بينما جند من بين آدم ممن ينتسب للقبلة 

  وأعقل مسلكاً من هؤالء النفاة؟!
سأله يذلك أن  هأن اهللا عفو، وأنه قدير، أوجب ل العبد  إذا علم مثرات االميان بصفة العفو والعزة :من و

  من التقصري يف الواجب. هرجو منه العفو عما حصل منيالعفو دائماً، وأن 
وحنوها من املعاصي  ،كالربا وقطع الطريقارب اهللا فيهحيفعل فعالً يال ميكن أن  هعلم أن اهللا عزيز، فإن إذاو

  قديراليت فيها حماربة للعزيز ال
كَ اسم ربك ذي الْجاللِ والْأكْرامِ قوله { ارتَب{.  

  هذه األية اثبات االسم هللا سبحانه يف
  ال ختلو من حالني : )تبارك (لفظةمسألة:   
   }تبارك اللَّه أَحسن الْخالقني  تعاىل { : تعاىل وتعاظم ، كقولهف اهللا ا كان معناها : إن وص االوىل  
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إذا صاحب شيئاً، ن اسم اهللا ألمعناها: أن الربكة تكون باسم اهللا، كان إن وصف ا اسم اهللا، : الثانية  
  ،وهي يف هذه اآلية من هذا املعىنصارت فيه الربكة

   أي صاحب العظمة والتكرمي  }ذي اجلالل واإلكرام {وقوله: 
  صاحل ألن يكون اإلكرام من اهللا ملن أطاعه، وممن أطاعه له. واالكرام مبعىن التكرمي 

  عظمته يف املؤمنني، فيكرمونه ويكرمهم. )واإلكرام  (عظمته يف نفسه،  :)اجلالل  (فـ 
صوف باجلالل، فإن ذلك أن اهللا تعايل موالعبد  إذا علمومن مثرات االميان بوصف اجلالل واالكرام 

  رجو كرمه وفضله.يصوف باإلكرام فإن ذلك يستوجب أن أنه مو علموإذا ، لهجيعظمه، وييستوجب أن 
  
  
  
  
  
  
  
  

لُهقَوو: } لَمو } ،{ ايمس لَه لَملْ تَعه هتادبعل طَبِراصو هدبفَاع  لّهلُواْ لعتَج فَال }:لُهقَوو ،{ دا أَحكُفُو كُن لَّهي
: { وقُلِ الْحمد تَعلَمون }، { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّهوأَنتُم  أَنداداً لُهقَوو ،{ اللَّه ب كَح مونَهبحاداً يأَند 

لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهلَم يا ولَدذْ وتَّخي ي لَمالَّذ لّهالذُّ ل نم يلو كُن لَّهي لَموحبسا } ، { يتَكْبِري هركَبي  لَّ وا فم لَّهل
دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَه ي األَرا فمو اتاوملَ السي نَزكَ الَّذ ارتَب } :لُهقَوو ، { يرقَد ء يلَى كُلِّ شع وهو  قَانالْفُر

ني نَ الَملْعل كُونيل هدبلَى ععي لَها | الَّذيرذ كُن لَّهي لَما ولَدذْ وتَّخي لَمضِ و األَرو اتاومالس لْكم  لْكي الْمف رِيكش
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ا لَّذَ وقَولُه: { ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه ،{ وخلَق كُلَّ شيء فَقَدره تَقْديرا ذً ب كُلُّ إِلَه بِما خلَق إِ ه
ضٍ علَى بع مضُه عال بلَعالَى وفَتَع ةادهالشبِ و مِ الْغَيالع | فُونصا يمع اللَّه انحبواْ  سْضرِب شرِكُون }، { فَال تَ ا يمع

اللَّه ثَالَ إِناَألم لّهل  ونلَمالَ تَع أَنتُمو لَمعييبر مرا حرِ } ، { قُلْ إِنَّمبَِغي غْيالْبو ثْم ش ما َظهر منها وما بطَن واإلِ احالْفَو 

ا وأَن لْ بِه سلْطَانً زني ا لَمم رِكُواْ بِاللَّهش   }تَقُولُواْ علَى اللَّه ما الَ تَعلَمون الْحق وأَن تُ
  الصفات املنفية يف ترتيه اهللا ونفي املثل عنه يف هذه األيات بيان 

الكماالت إثبات بفية، ألن الكمال ال يتحقق إال أن صفات اهللا عز وجل ثبوتية وسلبية أي: من تقدم 
   ونفي النقائص.

  املنفية صفات ال بذكر  شرع املؤلف رمحه اهللاوقد 
هتادبعل طَبِراصو هدباً} األية األوىل: قوله: {فَاعيمس لَه لَمعلْ ته  

   ( السمي ): الشبيه والنظري.
      لنفي، كان مشرباً معىن التحدي، ل إذا كان االستفهام  و: االستفهام للنفي، )هل تعلم له مسيا  (قوله: 

  ، فالواجب أن تعبده وحده. ن مل يكن له فإشبيها ونظري ، هل تعلم له  إن كنت صادقاً، فأخربناواملعىن 
ه املطلق الذي ال الكمال املطلق، فيكون املعىن: هل تعلم له مسياً لثبوت كمال ونفي الشبيه والنظري يتضمن 

  يساميه أحد فيه
  }م يكُن لَه كُفُواً أَحد ولَ{اآلية الثانية: قوله: 

اآلية نفي الكفء هللا عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فال أحد يكافئه، ال يف علمه ، وال مسعه، وال  يف
  بصره ، وال قدرته، وال عزته، وال حكمته، وال غري ذلك من صفاته.

يف قلبه بأن اهللا تعاىل مرته عن كل نقص،  العبد  شعرستيومن مثرات االميان بكون اهللا المسي والكفؤ له  
  قدر استطاعته.بال ندله، وذا يعظمه حق تعظيمه مثيل له، و وأنه ال

ومن الناس من يتخذ من  {قوله: و}فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ  {: قوله: والرابعة اآلية الثالثة
  .}دون اهللا أنداداً حيبوم كحب اهللا

  : مجع ند، وند الشيء ما كان مكافئاً له ومتشااً، نداداأل
  لكمال صفاته.ويف اآليتني نفي الند عن اهللا 
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وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن {اآلية اخلامسة: قوله:  
  }بره تكْبِرياً لَه ولي من الذُّلِّ وكَ

  لكمال صفاته وكمال غناه عن غريه، وألنه ال مثيل له،يف هذه اآلية نفي الولد عن اهللا   
ما يشاء، ومل كل ما سوى اهللا، فهو خملوق هللا، مملوك له، يدبره كونفي الشريك عنه لكمال ملكه  ف 

  .يشاركه أحد يف ذلك
  العزة مجيعاً، فال يلحقه الذل بوجه من الوجوه، لكمال عزته.ألن اهللا تعاىل له ونفي الويل من الذل  
كمال غىن اهللا عز جل عن كل أحد، وانفراده العبد  شعر ستيبنفي الولد والشريك   ومن مثرات اإلميان

  بامللك، ومتام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم اهللا سبحانه وتعاىل مبا يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته.
يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو {قوله تعاىل: ة: اآلية السادس

  }علَى كُلِّ شيٍء قَدير 
  ، ترتيهه عما ال يليق به.ومعناها صفة سلبية، هللا}  يسبح{ 

  معرفة عظمة اهللا فيزداد العبد حمبة له وتعظيما ومن مثرات االميان بترتيه اهللا 
الَّذي لَه  *تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً  {اآلية السابعة والثامنة: وقوله: 

شيٍء فَقَدره  ه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَ
  }تقْديراً

  ومها صفة سلبية. ، عن اهللا سبحانه وتعاىل  نفي الولد والشريك  يف اآليتني
  
  
  

 بإِذاً لَذَه إِلَه نم هعا كَانَ ممو لَدو نم ذَ اللَّهخا اتاآلية التاسعة والعاشرة: قوله: ( م لَقا خبِم كُلُّ إِلَه
  عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ )*ولَعال بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ 

اهللا تعاىل عن اختاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك  يهاتني اآليتني من صفات النفي: ترتيف ه
ومثرة االميان  وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإهليته.، األلوهية الذي أشرك به املشركون له يف

  على اإلخالص هللا عز وجل. العبدحيمل بذلك  
   }ثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ فَال تضرِبوا للَّه الْأَم{اآلية احلادية عشرة: قوله: 
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  أو جتعلوا له شريكاً يف العبادة.  ال جتعلوا هللا مثالً، فتقولون: مثل اهللا كمثل كذا وكذا أي:
  وهذه اآلية تتضمن كمال صفات اهللا عز وجل، حيث إنه ال مثيل له.

إذا علم أنه ال مثيل له،  هعز وجل، ألن ربهل العبد  تعظيمكمال  ومن مثرات اإلميان بأنه سبحانه المثيل له 
أنه ال ميكن أن مياثله سلطان وال ملك وال وزير وال رئيس، مهما  ، وعلمهتعلق به رجاًء وخوفاً، وعظم

  كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم ووزارم، ألن اهللا سبحانه ليس له مثل.
ا حماآلية الثانية عشرة: قوله: قُلْ إِن قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مر

  وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ ) 
وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه {  والصفات املنفية يف هذه األية هي يف قوله

وأن تقولوا على اهللا ما ال [: ال جتعلوا هللا شريكاً لكماله. أي، }وأن تشركوافقوله {ما ال تعلَمونَ ) 
  لكماله، فإنه من متام سلطانه أن ال يقول عليه أحد ما ال يعلم. ]تعلمون

فمن حرف ويدخل يف القول على اهللا بغري علم حتريف نصوص الكتاب والسنة يف الصفات وغريها، 
  نصوص الصفات فقد قال على اهللا ماال يعلم من وجهني:

  األول: أنه نفى الظاهر بال علم.
  يل.والثاين: أثبت هللا خالفه بغري دل

، وعلى أنه أراد كذا! فإن مل  الدليل على أنه مل يرد أين: قيل له  يرد اهللا كذا، وأراد كذا، : ملفمن قال 
  علم.يعلى اهللا ما ال  القد ق هأت بالدليل فإني

  
  لُهقَوو: ةوري سف :ع اضوم ةعبي سى  فتَوشِ اس رلَى الْعع نمح؛  الرافراألَع لَقي خالَّذ اللَّه كُمبر إِن} :لُهقَو

اتاومي السقَالَ فشِ} ورلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةي سف ض األَرو  اللَّه كُمبر ـ: { إِن مالالس هلَيـ ع س سورة يونُ
ض في ستَّ الَّذي األَرو اتاومالس لَقلَىخى عتَواس امٍ ثُمأَي ة ع  الْعرش ِ} وقَالَ فَي سورةِ الرعدِ: { اللَّه الَّذي رفَ

وقَالَ في سورة َطه: { الرحمن علَى الْعرشِ استَوى}وقَالَ  }السماوات بَِغيرِ عمد تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعرشِ
دة: { اللَّه الَّذي خلَق  ورة الْفُرقَانِ: { ٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ الرحمن } وقَالَس في جـآمل الس ةور ي سـف
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ض األَرو اتاومقَالَ السو { يد: { هو الَّذي خلَق في سورة الْحد وما بينهما في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ
ض في األَرو اتاومش السرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةس{  

  وتعاىل. سبحانه الصفات الفعلية؛ ألنه يتعلق مبشيئتهوهو من  استواء اهللا على عرشه اثبات يف هذه اآليات 
له وال مياثل استواء عرشه استواء يليق جبالوأهل السنة واجلماعة يؤمنون بأن اهللا تعاىل مستوٍ على 

  املخلوقني.
  أكرب املخلوقات  وهو: هو السقف احمليط باملخلوقات، }العرش{و 

  .لغة: السرير الذي خيتص به امللكوأصل العرش يف ال
  العلو واالستقرار. :هواالستواء و

  أربعة معاين:  االستواء ورد عن السلف يف تفسري: مسألة
  الثاين: ارتفع، والثالث: صعد. والرابع: استقر.األول: عال، و

  ( عال ) و ( ارتفع ) و ( صعد ) معناها واحد، وأما ( استقر )، فهو خيتلف عنها.ف
يف مجيع مواردها يف اللغة العربية مل تأت إال هلذا املعىن إذا كانت  األستواء : أنوالدليل على هذه املعاين

  متعدية بـ( على ):
  أي : علوت عليه ]فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك[قال اهللا تعاىل: 

لتستووا علَى ظُهورِه * والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَ (وقال تعاىل: 
إِذَا اس كُمبةَ رموا نِعذْكُرت ثُم ( قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي سانَ الَّذحبقُولُوا ستو هلَيع متيوت  

فهو سبحانه تعاىل مستوٍ على العرش أي: عال عليه، وهذا العلو ليس هو العلو العام جلميع املخلوقات، بل 
  .هو علو خاص خمتص بالعرش

يعين: مث استوىل   ]مث استوى على العرش[االستيالء، وقالوا: معىن: ب االستواءأهل التعطيل  :فسر  مسألة 
  عليه.

  وقوهلم باطل ألمور:
  األول: أن قوهلم هذا خمالف لظاهر النص.

  ثانياً: خمالف إلمجاع الصحابة وإمجاع السلف قاطبة.
  أن ( استوى ) مبعىن ( استوىل ) ثالثاً: أنه مل يرد يف اللغة العربية
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  رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها:
  أن يكون العرش قبل خلق السماوات واألرض، ملكاً لغري اهللا. - ١
  أن كلمة ( استوىل ) تعطي يف الغالب أن هناك مغالبة بني اهللا وبني غريه، فاستوىل عليه وغلبه. - ٢

وينكر استواء اهللا على العرش، بل  وملا كان أبو املعايل اجلويين ـ عفا اهللا عنه ـ يقرر مذهب األشاعرة،
  وينكر علو اهللا بذاته، قال:"كان اهللا تعاىل ومل يكن شيء غريه، وهو اآلن على ما كان عليه". 

وهو يريد أن ينكر استواء اهللا على العرش، يعين: كان وال عرش، وهو اآلن على ما كان عليه، إذاً: مل 
  يستو على العرش. 

اين: يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش واالستواء على العرش ـ يعين: ألن دليله دفقال له أبو العالء اهلم
مسعي، ولوال أن اهللا أخربنا به ما علمناه ـ أخربنا عن هذه الضرورة اليت جند يف نفوسنا: ما قال عارف 

:  ويقول قط: يا اهللا! إال وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو املعايل، وجعل يضرب على رأسه
  اين!وذلك ألن هذا دليل فطري ال أحد ينكره.داين، حريين اهلمدحريين اهلم

   ادة ( س و ي ) تدل على الكمالمأصل  مسألة :
  أي: أكمل ما خلقه؛ فأصل السني والواو والياء تدل على الكمال.  ]الذي خلق فسوى [ قال تعاىل :

  مث هي على أربعة أوجه يف اللغة العربية: 
 : ( استوى على العرش ) ومعناها: عال واستقر قوله تعاىل مثلعلى ) معداة بـ (  -١
  ثُم استوى إِلَى السماِء فَسواهن سبع سماوات )  (مثل قوله تعاىل:  معداة بـ( إىل )  -٢

  وقد اختلف فيها أهل العلم على قولني :
ن جرير رمحه اهللا؛ فمعىن ( استوى إىل السماء ، وهذا ظاهر تفسري ابعلى ) عداة بـ ( ا كاملإ األول : 

  )؛ أي: ارتفع إليها. 
  ؛ أي: قصد إليها قصداً كامالً السماء القصد الكامل؛ فمعىن: استوى إيلاالستواء هنا مبعىن  الثاين :

  ؛ أي: قصد إىل السماءوإىل هذا ذهب ابن كثري رمحه اهللا؛ ففسر قوله: ( مث استوى إىل السماء )
  كقوهلم: استوى املاء واخلشبة؛ مبعىن: تساوى املاء واخلشبة. ،لواو مقرونة با -٣
  ولَما بلَغَ أَشده واستوى ) ومعناها: كمل. (كقوله تعاىل: ، جمردة -٤

  أنه قبل ذلك ليس عالياً اليلزم استوى على العرش؛ مبعىن: عال؛  كونه سبحانه مسألة :
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شامل  املطلق االستواء على العرش علو خاص به، والعلوفألن االستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ 
على مجيع املخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزالً وابداً ، مل يزل عالياً على كل شيء قبل أن خيلق 

خلق السماوات واألرض  العرش ، وال يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ، مث بعد
  عال علواً خاصاً على العرش. 

لُهقَوو: } اللَّه هفَعل رب } ، {إِلَي كعافرو فِّيكتَوى إِنِّي ميسا علُ  يمالْعو ب الطَّي مالْكَل دعصي هه} ، { إِلَيإِلَي
ح الي  الصنِ لاب اناما هي } ،{ هفَعرياببغُ اَألس ع إِلَى إِلَه موسى وإِنِّي  | صرحا لَّعلِّي أَبلُ أَطَّل أَسباب السماوات فَ
هُظن ذَا هي تَمور | أَم أَمنتُم من في السم كَاذبا } ، وقَولُه: { أَأَمنتُم من في السماء أَن يخْسف بِكُم ألَ ض فَإِ اء األَر

         .ر}علَيكُم حاصبا فَستَعلَمون كَيف نَذي أَن يرسلَ
  على خلقه  سبحانه وتعاىل  علو اهللا  إثبات هذه اآليات  يف

  أقسام علو اهللا :
   قسمني: علو معنوي ، وعلو ذايتعلو اهللا عز وجل ينقسم إىل

من صفة كمال إال وهللا تعاىل أعالها وأكملها عناه: أنه ما ومالصفات  علووهو  :العلو املعنوي األول :
ثابت هللا بإمجاع أهل  هذ العلوو،سواء كانت من صفات اد والقهر، أم من صفات اجلمال والقدر

  كلهم يؤمنون بأن اهللا تعاىل عال علواً معنوياً . فالقبلة؛ ؛ 
؛ املبتدعة يثبته أهل السنة ، وال يثبته  علوال وهذا معناه: أن اهللا بذاته فوق مجيع خلقه : العلو الذايت الثاين :

  يقولون: إن اهللا تعاىل ليس عالياً علواً ذاتياً. ف
  
  
  
  على علو اهللا الذايت دلة األ

  بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة:  ثابتعلو اهللا سبحانه وتعاىل الذايت 
تنوعت داللته على علو اهللا؛ فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية ، وتارة بذكر  احلكيم  الكتاب: أوالً

  ليه، وتارة بكونه يف السماءنزول األشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إ
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  }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى }وقوله{وهو الْعلي الْعظيم  {فالعلو مثل قوله: 
يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما } وقوله {وهو الْقَاهر فَوق عباده عاىل  {مثل قوله توالفوقية: 
  }يؤمرونَ 

  }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر } وقوله {يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرض {ونزول األشياء منه مثل قوله: 
تعرج {إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه } ، ومثل قوله  {ياء إليه؛ مثل قوله: وصعود األش

 هإِلَي وحالركَةُ والئالْم{   
  }أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض {كونه يف السماء؛ مثل قوله: و

  يه وسلم  من قوله وفعله وإقرارالسنة فقد تواترت عن النيب ، صلى اهللا عل ثانياً:
   فمن طريقني :صلى اهللا عليه وسلم  هقول- ١

وقوله ملا ذكر  بذكر العلو والفوقية ، ومنه قوله ، صلى اهللا عليه وسلم "سبحان ريب األعلى" األول :
  ة يف كتاب "التوحيد" ، والاللكائي يف "شرح السنة"رواه ابن خزمي "السماوات؛ قال: "واهللا فوق العرش

 بذكر أن اهللا يف السماء؛ مثل قوله ، صلى اهللا عليه وسلم: "أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء" الثاين :
  متفق عليه

فمثل رفع أصبعه إىل السماء ، وهو خيطب الناس يف يف يوم عرفة ، عام فعله صلى اهللا عليه وسلم  - ٢
لوداع؛ فقال عليه الصالة والسالم: "أال هل بلغت؟" . قالوا: نعم . "أال هل بلغت؟ ". قالوا: نعم. حجة ا

"أال هل بلغت؟ قالوا نعم ، وكان يقول: "اللهم اشهد"؛ يشري إىل السماء بأصبعه ، وينكتها إىل الناس 
  "رواه مسلم

  ومن ذلك رفع يديه إىل السماء يف الدعاء. 
ديث معاوية بن احلكم رضي اهللا عنه؛ أنه أتى جبارية يريد أن يعتقها ، فقال هلا النيب ، في حوأما التقرير؛ ف

صلى اهللا عليه وسلم: "أين اهللا؟" . قالت: يف السماء . فقال: "من أنا؟" . قالت: رسول اهللا . قال: 
  رواه مسلم "أعتقها؛ فإا مؤمنة"

ثالثاً: اإلمجاع؛ فقد أمجع السلف على أن اهللا تعاىل بذاته يف السماء ، من عهد الرسول عليه الصالة 
مع تكرار العلو فيها، والفوقية ونزول النصوص الكتاب والسنة  وامرأفقد والسالم ، إىل يومنا هذا. 

  إمجاع منهم على مدلوهلا. ، وهذااألشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا مبا خيالفها
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إن العلو صفة كمال باتفاق العقالء ، وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً هللا؛ : داللة العقلرابعاً: 
  ألن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة هللا. 

وبعلوه  فإن اهللا تعاىل فطر اخللق كلهم العرب، والعجم حىت البهائم على اإلميان بهطرة: خامساً: داللة الف
فما من عبد يتوجه إىل ربه بدعاء أو عبادة إال وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إىل 

السماء ال يلتفت إىل غريه ميينا، وال مشاال، وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من اجتالته الشياطني 
  واألهواء

   }يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي  {اآلية األوىل: قوله: 
  ( إين متوفيك ): ذكر العلماء فيها ثالثة أقوال:  قوله 

  األول: ( متوفيك )؛ مبعىن قابضك ، ومنه قوهلم: توىف حقه؛ أي: قبضه. 
اكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما وهو الَّذي يتوفَّ(الثاين: ( متوفيك ): منيمك؛ ألن النوم وفاة؛ كما قال تعاىل: 

 ( ىمسلٌ مى أَجقْضيل يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن متحرج  
  اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها ) (): مميتك ، ومنه قوله تعاىل: متوفيك الثالث: ( 

عيسى عليه السالم مل ميت، وسيرتل يف آخر  متوفيك مبعىن مميتك بعيد؛ ألن ]متوفيك[والقول بأن 
وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ) أي: قبل موت عيسى وذلك إذا (الزمان؛ قال اهللا تعاىل: 
  نزل يف آخر الزمان . 

 ألقى عليه النوم؛ مث رفعه ، حال نومه؛ أي أن اهللا تعاىل قبضهوفاة القبض ووفاة النوم ، إنه  واجلمع بني
  وال منافاة بني األمرين. 

 }بل رفعه اهللا إليه  {اآلية الثانية: قوله: 
  فإنه صريح بأن اهللا تعاىل عال بذاته، إذ الرفع إيل الشيء يستلزم علوه.

  }إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه  {اآلية الثالثة: قوله: 
  بذاته، ألن األشياء تصعد إليه وترفع. وهذا يدل على أن اهللا عال

أسباب السموات فأطلع إيل إله  *يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب  (اآلية الرابعة: قوله: 
  }موسي وإين ألظنه كاذباً 

ريقى عليه مث ألن موسى قال له: أن اهللا يف السماء. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العايل ل
  .: مل أجد أحداًيقول
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  وحيتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول: إن موسى قال: إهله يف السماء، اجعلونا نرقى لنراه !! كماً. 
   موسى عليه السالم صادق ويه على قومه، وإال، فهو يعلم أنللتم )وإين ألظنه كاذباًوقوله فرعون (

  الشرائع السابقة.علو اهللا تعاىل ذاتياً قد جاءت به  وهذا يدل على أن 
أَم *أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هي تمور {اآلية اخلامسة والسادسة: قوله:  

  }أَمنتم من في السماِء أَنْ يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ 
لكنه كىن عن نفسه ذا، ألن املقام  ،وهو دليل على علو اهللا بذاته هو اهللا عز وجل،والذي يف السماء  

  مهيمن عليكم، ألن العايل له سلطة على من حتته. ومسيطر  ومقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم، قادر 
 –ل السماء ، أي أن اهللا داخفإن ( يف ) التفيد الظرفية هنا  }أأمنتم من يف السماءمسألة : قوله تعاىل {

  - تعاىل ربنا عن ذلك علوا كبريا
  وألهل السنة يف تفسري اآلية معنيني :

  أي: من يف العلو.فيكون املعىن السماء مبعىن العلو، (يف السماء )    :األول 
أي: على جذوع }ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ {:مثل قوله تعاىل ( يف ) مبعىن ( على ) ،  الثاين :
  النخل.

  فيكون معين ( من يف السماء ) ، أي: من على السماء.
وهو الَّذي في ويف قوله تعاىل : {  }أأمنتم من يف السماءقرر يف قوله تعاىل{تال تعارض فيما : سألة م

 ضِ إِلَهي الْأَرفو اِء إِلَهمضِ يعلم سركم وجهركم {وقوله:  }السي الْأَرفو اِء إِلَهمي السي فالَّذ وهو{  
الظرف هنا أللوهيته، األرض)(يف و( يف السماء )}وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه قوله تعاىل {ف

املدينة ومكة، فهو نفسه يف واحدة  يعين: أن ألوهيته ثابتة يف السماء ويف األرض، كما تقول: فالن أمري يف
منهما، وفيهما مجيعاً بإمارته وسلطته، فاهللا تعايل ألوهيته يف السماء ويف األرض، وأما هو عز وجل ففي 

  السماء.
( وهو اهللا )، اإلله الذي ألوهيته يف السماوات  ، أي :فمثلها: ( وهو اهللا يف السموات ويف األرض ) وقوله

  فسه، ففي السماء. ويف األرض، أما هو ن
  يف األرض، فألوهيته يف السماوات ويف األرض.واملعبود يف السماوات  املعبود فيكون املعىن: هو 
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بأن اهللا تعاىل فوق كل شيء، فإنه يعرف مقدار سلطانه  العبد إذا علممن مثرات اإلميان بعلو اهللا و
ربه وعظمه، فإنه يتقيه ويقوم بالواجب وسيطرته على خلقه، وحينئذ خيافه و يعظمه، وإذا خاف اإلنسان 

  ويدع احملرم.
  

ض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى هو الَّذي   { األَرو اتاومالس لَقا  خهنم ج ْخر ا يمضِ و ي األَرف ج لا يم لَمعشِ ي رالْع
ج  وما ينزِلُ رعا يماء ومالس نما كُنتُمم نأَي كُمعم وها ويهى فون نَّجم كُونا يم } :لُهقَوو ، { ريصب لُونما تَعبِم اللَّهو 

ئُهم بِما عملُوا يوم  ما كَانُوا ثُم أَدنَى من َذلك وال أَكْثَر إِالَّ هو معهم أَين َثالَثة إِالَّ هو رابِعهم والخمسة إِالَّ هو سادسهم وال بني
ءيبِكُلِّ ش اللَّه إِن ةاميي الْقإِنَّن} : لُهقَوو ، { انعم اللَّه إِن نزالَ تَح } ، {يملع  إِن } ،{ ىأَرو ع ما أَسكُمعم

ع الَّذين اتَّقَواْ م اللَّه ه ينالَّذوابِرِينالص ع م اللَّه واْ إِنبِراصو} ،{ وننسحَئةً {، } م م ف ت غَلَب يلَةقَل َئة ن فكَم م
ْذنِ اللَّه ع الصابِرِين كَثرية بِإِ م اللَّهو { 

هناك تناقضاً  أن للعبد عية اهللا تعاىل خللقه، وناسب ذكرها بعد العلو؛ ألنه قد يبدوميف هذه اآليات إثبات 
عية اهللا للخلق بعد ذكر آيات ناسب ذكر اآليات املثبتة ملبني كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، ف

  العلو. 
  : مسائلويف معية اهللا تعاىل خللقه 

  : يف أقسامها املسألة األوىل :
   إىل قسمني:  معية اهللا عز وجل تنقسم 
هي اليت تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر . ودليلها قوله تعاىل: ( معية عامة :وهي األول :

  وهو معكم أين ما كنتم ) 
  تنقسم إىل قسمني: و معية خاصة :الثاين :
  مثل قوله تعاىل: ( إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون )  ،مقيدة بوصفمعية 
 (وقال ملوسى وهارون:  ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا ) (مثل قوله تعاىل عن نبيه:  ،مقيدة بشخص معنيمعية 

  إِننِي معكُما أَسمع وأَرى ) 
  أخص أنواع املعية ما قيد بشخص ، مث ما قيد بوصف، مث ما كان عاماً. و
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املعية العامة تستلزم اإلحاطة باخللق علماً وقدرة ومسعاً وبصراً وسلطاناً وغري ذلك من : املسألة الثانية
  معاين ربوبيته،واملعية اخلاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

لفظ املعية املضاف إىل اهللا مستعمل يف حقيقته ال يف جمازه، غري أن معية اهللا خللقه معية  : املسألة الثالثة
يق به، فليست كمعية املخلوق للمخلوق بل هي أعلى، وأكمل، وال يلحقها من اللوازم واخلصائص ما تل

   يلحق معية املخلوق للمخلوق.
يقولون: إا كناية عن العلم وعن السمع والبصر أم يفسروا بالزمها فعبارات وما جاء عن السلف من 

هو معكم ) أي: وهو عامل بكم مسيع ألقوالكم ، بصري والقدرة وما أشبه ذلك ، فيجعلون معىن قوله: ( و
غرضهم به: الرد على حلولية اجلهمية، الذين قالوا: إن إمنا كان ،بأعمالكم ، قادر عليكم حاكم بينكم 

  اهللا بذاته يف كل مكان
لى أا على حقيقتها ، وأن كونه معنا حق ع يف هذه الرسالة  رمحه اهللا ابن تيمية شيخ اإلسالم وبني 

حقيقته ، لكن ليست معيته كمعية اإلنسان لإلنسان اليت ميكن أن يكون اإلنسان مع اإلنسان يف مكانه؛ 
ألن معية اهللا عز وجل ثابتة له وهو يف علوه؛ فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء ، وال ميكن 

  بأي حال من األحوال أن يكون معنا يف األمكنة اليت حنن فيها.
أنه ال منافاة بني العلو واملعية، ألن اهللا يف املؤلف فصالً خاصاً سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل، وقد عقد 

  تعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته، فهو علي يف دنوه، قريب يف علوه.
وسلطاناً وغري ذاتية، ألن اهللا مل يزل وال يزال حميطاً باخللق علماً وقدرة صفة : املعية العامة،  املسألة الرابعة

  ذلك من معاين ربوبيته.
  فعلية، ألا تابعة ملشيئة اهللا املعية اخلاصة، صفة و

  صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية والقاعدة يف الصفات  :أن كل
  آيات املعية: 

أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة {اآلية األوىل: قوله تعاىل: 
م نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم اللَّهو متا كُن

( ريصلُونَ بمعا تبِم   
وهذه من املعية العامة؛ ألا تقتضي اإلحاطة باخللق علماً  ين ما كنتم )( وهو معكم أوالشاهد فيها قوله: 

  وقدرة وسلطاناً ومسعاً وبصراً وغري ذلك من معاين الربوبية. 
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ى من ما يكُونُ من نجوى ثَالثَة إِلَّا هو رابِعهم وال خمسة إِلَّا هو سادسهم وال أَدن {اآلية الثانية: قوله: 
   }ه بِكُلِّ شيٍء عليم ذَلك وال أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا يوم الْقيامة إِنَّ اللَّ

املعية عامة؛ ألا تشمل كل أحد: املؤمن ، والكافر، والرب،  من  وهذه)  إِلَّا هو معهم(والشاهد فيها قوله 
  والفاجر ، ومقتضاها اإلحاطة م علماً وقدرة ومسعاً وبصراً وسلطاناً وتدبرياً وغري ذلك. 

   }ال حتزن إن اهللا معنا{اآلية الثالثة:  
صلى اهللا عليه وسلم  وأيب بكر، وتقتضي مع اإلحاطة اليت هي املعية  قيدة بالنيب امل اصةاخلاملعية  من  وهذه

  العامة النصر والتأييد. 
  }إِننِي معكُما أَسمع وأَرى {اآلية الرابعة: قوله:  
تقتضيان النصر والتأييد واحلماية من فرعون الذي قاال  اليتاملعية اخلاصة، وهو السمع والرؤية،  من هذه و

  ننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) . عنه: ( إ
واصبِروا  {قوله: }إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ{: قوله: والسادسة والسابعة آلية اخلامسةا

 ابِرِينالص عم {قوله  }إِنَّ اللَّه  ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم{  .  
  ؛ فاهللا معه. الصابرين كل من كان من املتقني احملسننيفخاصة مقيدة بصفة: يف هذه اآليات معية املعية ف
  نسان حيب أن يكون اهللا معه. ؛ فإن كل إوالصرب احلرص على اإلحسان والتقوى للعبديثمر ف

  :عية اهللا خللقهمب ومن مثرات  اإلميان
أوالً: اإلميان بإحاطة اهللا عز وجل بكل شيء ، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، ال يغيب عنه شيء من 

  أحواهلم أبداً. 
معصيته؛ حبيث ترك كمال مراقبته بالقيام بطاعته وه ذلك وآمن به؛ فإن ذلك يوجب لالعبد  إذا علمثانياً: 

  ، وهذه مثرة عظيمة ملن آمن ذه املعية.  هحيث ا ه ، وال جيد هحيث أمره ال يفقدن
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    نقُ م دأَص نمو}: لُـهقَوذْ قَالَ و قُ من اللَّه قيال}، { وإِ دأَص نميثًا} ،{ ودح اللَّه  ميرم نى ابيسا عي اللَّه
ت كَلمةُ ربك صدقًا} {  تَمو ن كَلَّمم مهنم }،{ايمى تَكْلوسم اللَّه كَلَّمو} ، { ًالدعاء  وا جلَمو} ،{اللَّه

هبر هكَلَّما ونيقَاتمى لوسا} ،{ منَجِي اهنبقَرنِ ومبِ الطُّورِ اَألي انن جم اهنيقَ ،{ نَادى أَنِ ووسم كبى رذْ نَاد ولُـه : {وإِ
نيمالظَّال مالْقَو ت وقَولُه: {ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتُم  ،{ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عن تلْكُما الشجرة }، { ائْ

نيلسرالْم{ 

  هللا تعاىل كالم ال إثبات صفة اآليات  يف هذه 
أن اهللا يتكلم بكالم حقيقي مىت شاء ، كيف شاء، مبا شاء ، حبرف  وعقيدة أهل السنة واجلماعة :

  وصوت، ال مياثل أصوات املخلوقني. 
باعتبار الكالم؛ يعين: موضوع الكالم من أمر أو ي "مبا شاء":،و  باعتبار الزمن "مىت شاء"::فقوهلم    
  يعين على الكيفية والصفة اليت يريدها سبحانه وتعاىل.  شاء":"كيف ،و و غري ذلكأ

  
   }ومن أصدق من اهللا قيالً  }وقوله {ومن أَصدق من اللَّه حديثاً  {اآلية األوىل والثانية: قوله: 

ألن الصدق يوصف به الكالم ، ) :( أصدقؤخذ من: قولهتيف هاتني اآليتني  هللا تعاىل  الكالمصفة إثبات 
  .ألن احلديث هو الكالم )حديثاً (وقوله: 

  يعين: قوالً ، والقول ال يكون إال باللفظ.  ) قيالً(ومن قوله يف اآلية الثانية: 
  ففيهما إثبات الكالم هللا عز وجل، وأن كالمه حق وصدق 

  }ريم وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن م{اآلية الثالثة: قوله: 
وأن قوله مسموع، فيكون بصوت ، وأن قوله كلمات ومجل ، فيكون  ،إثبات أن اهللا يقول اآلية  ههذ يف

  حبرف. 
ال مياثل و ،وبصوت؛ ألن عيسى يسمع ما قال، حروف ههذ: }وإذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي  فقوله {

  }ليس كمثله شيء وهو السميع البصري {أصوات املخلوقني؛ ألن اهللا قال: 
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   }ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً  {اآلية الرابعة: قوله: 
  وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذا؛ فهي أقوال؛ ألن القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق. 

  متت كلمات اهللا عز وجل على هذين الوصفني: الصدق والعدل، صدقاً يف األخبار، وعدالً يف األحكام. و
  }وكلم اهللا موسى تكليماً  {اآلية اخلامسة: قوله: 

كالم اهللا عز وجل ملوسى كالم حقيقي ، حبرف وصوت مسعه ، وهلذا جرت بينهما حماورة؛ كما يف 
  سورة طه وغريها.

  ) قوله: ( منهم من كلم اهللا  اآلية السادسة: 
  ، وهو ظاهر يف اثبات الكالم هللا عز وجلكلمه اهللا أي: من الرسل 

  .  }وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه  {اآلية السابعة: قوله: وقوله: 
، وذلك ألن الكالم صار حني ايء. ، ال سابقاً  سبحانه  أن الكالم يتعلق مبشيئته على  اآلية دلت 
  ، فدل هذا على أن كالمه يتعلق مبشيئتهعليه

  }وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا  {اآلية الثامنة: قوله:: 
  املناداة تكون للبعيد ، واملناجاة تكون للقريب وكالمها كالم. و

  وكون اهللا عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل يف قول السلف: "كيف شاء". 
  ا يدل على أن اهللا يتكلم كيف شاء مناداة كان الكالم أو مناجاة. اآلية م ففي

   }وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني  {اآلية التاسعة: قوله: 
  والشاهد قوله: ( وإذ نادى ربك موسى ): فسر النداء بقوله: ( أن ائت القوم الظاملني ). 

  ظاملني ): يدل على أنه حبرف. فالنداء يدل على أنه بصوت، و ( أن ائت القوم ال
   }اآلية العاشرة: قوله: ( ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة 

( أمل أكما عن تلكما الشجرة ): يدل على أن اهللا كلمهما من قبل، وأن كالم اهللا بصوت  قوله سبحانه
  لنهي، فيكون متعلقاً باملشيئة. يتعلق مبشيئته؛ لقوله: ( أمل أكما )؛ فإن هذا القول بعد ا ووحرف، 

   }ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني{اآلية احلادية عشرة: قوله: 
  يف هذه اآلية إثبات الكالم من وجهني: النداء والقول. 
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كَ فَأَجِره حتَّى قوله {     ارتَجاس ني رِكش الْم نم دأَح إِنو  اللَّه مكَال ع مسيمكَال ونعمسي مهنم فَرِيق كَان قَدو }،{ 

ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم فُونَهرحي ثُم اللَّه{ ،} كُمونَا كَذَلقُل لَّن تَتَّبِع اللَّه لُوا كَالمدبأَن ي ونرِيدلُ  ين قَبم قَالَ اللَّه
يا أُوحاتْلُ مو } ،{ كبتَابِ رن كم كلَى إِلَيع ص بني إِسرائيلَ  ال مبدلَ لكَلماته }، وقَولُه:{ إِن هذَا الْقُرآن يقُ

  ذي هم فيه يْختَلفُون} أَكْثَر الَّ
  القرآن كالم اهللا.  يف هذه اآليات اثبات أن 

وهذه املسألة وقع فيها الرتاع الكثري بني املعتزلة وأهل السنة ، وحصل ا شر كثري على أهل السنة ، وممن 
أوذي يف اهللا يف ذلك اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء: "إن اهللا 

  أمحد يوم احملنة". سبحانه وتعاىل حفظ اإلسالم بأيب بكر يوم الردة، وباإلمام 
أجرب الناس على أن يقولوا خبلق القرآن ،  خليف املسلمني يف زمن اإلمام أمحد احملنة: هو أن املأمونسبب و

فسحة من األمر، وصاروا  حىت إنه صار ميتحن العلماء ويقتلهم إذا مل جييبوا ، وأكثر العلماء رأوا أم يف
  ره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن باإلميان؛ فإنه معفو عنه. إما بأن احلال حال إكراه ، واملك،يتأولون

وإما بترتيل اللفظ على غري ظاهره؛ يتأولون، فيقولون مثالً: القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور؛ هذه خملوقة 
  . وهو يتأول أصابعه. 

  غري خملوق . أما اإلمام أمحد وحممد بن نوح  رمحهما؛ فأبيا ذلك، وقاال: القرآن كالم اهللا مرتل 
ورأيا أن اإلكراه يف هذا املقام ال يسوغ هلما أن يقوال خالف احلق؛ ألن املقام مقام جهاد ، واإلكراه 

 جيوديقتضي العفو إذا كانت املسألة شخصية؛ أما إذا كانت املسألة حلفظ شريعة اهللا؛ فالواجب أن 
  .حلفظ شريعة اهللا عز وجل  بنفسهاإلنسان 

د يف ذلك الوقت: إن القرآن خملوق ، ولو بتأويل أو لدفع اإلكراه؛ لقال الناس كلهم: لو قال اإلمام أمحف
،  د وصرب على العذابصم رمحه اهللا  من أجل دفع اإلكراه، لكنه يضل الناس القرآن خملوق! وحينئذ 

  ، وهللا احلمد. وألهل السنة  فصارت العاقبة له
  مرتل ، غري خملوق منه بدأ ، وإليه يعود.  كالم اهللا ، وعقيدة أهل السنة يف القران أنه 

    اآلياتذكره املؤلف من ، ومبا }فأجره حىت يسمع كالم اهللا  {دليله: قوله تعاىل  ( كالم اهللا ):قوهلم: 
إنا أنزلناه يف ليلة  {وقوله:} ،شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن {دليله قوله تعاىل: : )مرتل( قوهلم:و

  }وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه ترتيالً {، وقوله:  }القدر 
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فجعل اخللق شيئاً واألمر شيئاً آخر؛  }أال له اخللق واألمر  {دليله: قوله تعاىل:   (غري خملوق )وقوهلم: 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من  {ألن العطف يقتضي املغايرة ، والقرآن من األمر؛ بدليل قوله تعاىل: 

فإذا كان }ا كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء من عبادنا أمرنا م
  القرآن أمراً ، وهو قسيم للخلق؛ صار غري خملوق؛ ألنه لو كان خملوقاً؛ ما صح التقسيم. 

  أي: هو الذي ابتدأ به، وتكلم به أوالً. )منه بدأ(وقوهلم: 
  يل وإىل حممد ، صلى اهللا عليه وسلم . والقرآن أضيف إىل اهللا وإىل جرب 

، فيكون منه بدأ؛ أي: من اهللا   }فأجره حىت يسمع كالم اهللا {قول اهللا عز وجل:  إضافته إىل اهللا   مثال
  جل جالله 

   }إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني{: قوله تعاىل: -إضافته إىل جربيلومثال 
   }إنه لقول رسول كرمي  وما هو بقول شاعر  {: قوله: -ومثال إضافته إىل حممد عليه الصالة والسالم 

  أضيف إليهما ألما يبلغانه، ال ألما ابتدأاه.  و
  يف معناه وجهان:  "وإليه يعود":وقوهلم: 

  م ، وال يف مصاحفهم ، فيصبح الناس ليس بني أيديهم قرآن؛ ال يف صدوره يرفعه اهللا إليه األول: أنه 
الثاين: أنه يعود إىل اهللا وصفاً؛ أي أنه ال يوصف به أحد سوى اهللا فيكون املتكلم بالقرآن هو اهللا عز  

  كالمها صحيح.ان املعني ووجل، وهو املوصوف به. 
  اآليات الدالة على أن القرآن كالم اهللا يف آيات متعددة.وقد ذكر املؤلف 

  اآلية األوىل: قوله: ( وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا )  
قوله: ( كالم اهللا ): أضاف الكالم إىل نفسه ، فقال: ( كالم اهللا ) ، فدل هذا على أن القرآن كالم اهللا، 

  وهو كذلك. 
اآلية الثانية: قوله: ( وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم     

  يعلمون ) 
ليالً ( يسمعون كالم اهللا ): حيتمل أن يراد به القرآن ، وهو ظاهر صنيع املؤلف، فيكون د الشاهد يف قوله 

  سرين.االحتمال ألحد من املف هذا ومل أر ،على أن القرآن كالم اهللا 
وحيتمل أن يراد به كالم اهللا تعاىل ملوسى حني اختار موسى سبعني رجالً مليقات اهللا تعاىل، فكلمه اهللا 

  وهم يسمعون ، فحرفوا كالم اهللا تعاىل من بعدما عقلوه وهم يعلمون. 
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منه؛ أيا كان؛ ففيه إثبات أن كالم اهللا بصوت مسموع ، والكالم صفة املتكلم ، وليس شيئاً بائناً و  
  فوجب أن يكون القرآن كالم اهللا ال كالم غريه. 

   }يريدون أن يبدلوا كالم اهللا قل لن تتبعونا كذلكم قال اهللا من قبل{اآلية الثالثة 
اآلية إثبات أن القرآن كالم اهللا؛ لقوله: ( يريدون أن يبدلوا كالم اهللا قل لن تتبعونا كذلكم قال اهللا  يف 

سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم (من قبل ). والضمري يعود على األعراب الذين قال اهللا فيهم: 
 كُمبِعتا نونا ذَرذُوهأْختأرادوا أن يبدلوا كالم اهللا ،  و) ل  

  ويف اآلية إثبات القول هللا تعاىل؛ لقوله: ( كذلكم قال اهللا من قبل ) . 
  )اآلية الرابعة: قوله: ( واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته  

  ري خملوق. : القرآن ، والوحي ال يكون إال قوالً؛ فهو إذا غأيقوله: ( ما أوحي إليك )؛الشاهد يف 
  دليل على أن القرآن كالم اهللا تعاىل.  )لكلماته(ويف قوله:  

  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ ) (اآلية اخلامسة: قوله: 
والقصص ال يكون إال قوالً؛ فإذا كان القرآن هو الذي يقص؛ فهو كالم اهللا ؛  ،)يقص(قوله: يف  الشاهد 

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ ) (ألن اهللا تعاىل هو الذي قص هذه القصص؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: 
  وحينئذ يكون القرآن كالم اهللا عز وجل. 
  عاملني ومن مثرات االميان بأن القران كالم رب ال

ذلك تعظيم هذا القرآن ، واحترامه ،  هآن تكلم به رب العاملني؛ أوجب لأن هذا القر العبد  إذا علم
وامتثال ما جاء فيه من األوامر ، وترك ما فيه من املنهيات واحملذورات ، وتصديق ما جاء فيه من األخبار 

  عن اهللا تعاىل وعن خملوقاته السابقة والالحقة. 
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هلَى ـذَا{ وع آنذَا الْقُرا هلْنأَنز كٌ } ، { لَو اربم اهلْنأَنز تَابك دتَصا معاشخ تَهأَيلٍ لَّربج{ اللَّه ةيش خ نا مع }
ذَا الْقُدسِ من ربك  مفْتَرٍ بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمون | قُلْ نَزلَه روحإِنَّما أَنت  بدلْنا آيةً مكَان آية واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُواْ وإِ

ت الَّذين آمنواْ وهدى ثَبيل قا بِالْحإِنَّم قُولُوني مأَنَّه لَمنَع لَقَدو| ني ملسلْمى لرش بو لْحي يالَّذ انلِّس رش ب هلِّمعي هإِلَي وند
ذَا هـو يمجأَع بِنيم بِيرع انسل  {  

  أن القرآن مرتل من اهللا تعاىل اثبات اآليات  يف هذه 
  وهذَا كتاب أَنزلْناه ) (اآلية األوىل: قوله: 

  والشاهد يف قوله: ( أنزلناه ). وثبوت نزوله من اهللا دليل على أنه كالمه. 
  }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا{اآلية الثانية: قوله:  

  ظاهرة  اوالداللة فيه
نما أَنت اآلية الثالثة والرابعة واخلامسة: قوله: ( وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آية واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِ

ن آمنوا وهدى وبشرى قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذي*مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ 
 نيملسلْمل*ذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذسل رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدانٌ وس

 ( بِنيم بِيرع  
وهذا {، وقوله }ه روح القدس من ربكقل نزل{، وقوله:  }واهللا أعلم مبا يرتل{قوله:  فيها والشاهد

  . وكل هذه تدل على أن القرآن كالم اهللا تعاىل مرتل من عنده. }لسان عريب مبني
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ذ ئ موي وهج و}: لُهقَوو ون نظُري كائ ى األَر لَ ع}،{ ةرا نَاظه بى ر ة | إِلَ رى  {،  } نَّاض نس واْ الْحنس ح ذين أَ لِّلَّ
ا م م لَه } :لُهقَوو ، {ةادي يد }،  وزِ ينا مزِ د ا ولَ يهف ون اؤش ي  

  صفة التجلي هللا سبحانه وتعاىل ويتضمن إثبات باألبصار إثبات أن اهللا يرى٣يف هذه اآليات  
؛ ه سبحانه واإلحاطة به إدراك من أنه يرى  وال يلزمفعند أهل السنة واجلماعة أنه سبحانه يرى باالبصار 

   ال تدرِكُه الْأَبصار )(: ألن اهللا تعاىل
  
  
  
  
  

                                                           
ساق املؤلف هذه  اآليات إلثبات صفة التجلي هللا سبحانه وتعاىل ،فهو سبحانه يتجلى لعباده املؤمنني فريونه يـوم القيامـة    - ٣

موليس املراد به إثبات مسألة رؤية املؤمنني لر  

اآليات املثبتة ألمساء اهللا وصفاته بعد قوله :( وهو سبحانه قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي ذكر هذه  شيخ اإلسالم  ألن 
 . واإلثبات) مث قال ( وقد دخل يف هذه اجلملة) مث سرد مجلة من اآليات املثبتة ألمساء اهللا وصفاته أواملنفية عنه جل وعال

كثري من الشراح حني جيعلون هذه اآليات اليت أوردها خطأ وذا نعلم  ليست من صفاته سبحانه وتعاىللرم يو القيامة رؤية املؤمنني و
 املصنف رمحه اهللا إلثبات رؤية املؤمنني لرم

     فيما بعد اة فقد ذكرههو إثبات صفة( التجلي ) هللا عز وجل ، وأما أثبات الرؤيمن إيراد هذه األيات  وعليه فالذي أراده شيخ اإلسالم 
، ومسلم يف "صحيحه"، وعبد اهللا ابن اإلمام يف مسندهاإلمام أمحد أ مارواه ومما جاء يف السنة من إثبات صفة التجلي هللا رب العاملني

يوم القيامة على حنن «أمحد يف "كتاب السنة"؛ من حديث أيب الزبري: أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يسأل عن الورود؛ قال: 
 كذا فوق الناس، فتدعى األمم بأوثاا وما كانت تعبد األول فاألول، مث يأتينا ربنا بعد ذلك، فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا.

  احلديث.» ... فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حىت ننظر إليك. فيتجلى هلم يضحك
لسنة"، وأبو بكر اآلجري يف "كتاب الشريعة"؛ عن أيب موسى رضي اهللا عنه؛ قال: قال وروى: اإلمام أمحد، وابنه عبد اهللا يف "كتاب ا

  . يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
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  }َطريق الْحق كَثري، من تَدبر الْقُرآن َطالبا للْهدى منه؛ تَبين لَه وهذَا الْباب في كتَابِ اِقوله {

ما من آية من كتاب اهللا؛ إال ف؛  )يف كتاب اهللا كثري(إىل باب األمساء والصفات. أي: ) وهذا الباب(  
  من أفعاله ، أو حكماً من أحكامه وجتد فيها غالباً امساً من أمساء اهللا ، أو فعالً

كل آية يف كتاب اهللا فهي صفة من صفات اهللا؛ ألن القرآن الكرمي كالم اهللا عز وجل؛ فكل آية منه؛ بل 
  فهي صفة من صفات اهللا عز وجل.
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  (االستدالل على إثبات أمساء اهللا وصفاته من السنة)
  فَصلٌ

 صلى ا ِولِ اسر ةني سف ثُم ،هلَيلُّ عوتَد ،هنيوتُب ،الْقُرآن رةُ تُفَسنعليه وسلم ، فَالس  فصا ومو ،هنع ربوتُع
 زع هبر ولُ بِهسالرنلَّ مجولِ؛ وبِالْقَب رِفَةعلُ الْما أَهي تَلَقَّاهاحِ الَّتحالص يثادك.َ األَحا كَذَلبِه اناإلمي ب جو  

  .اهللا عليه وسلم وفعله وإقرارهقول النيب صلى :السنة 
تفسري قوله تعاىل:( للَّذين أَحسنوا : توضح املعىن املراد منه: كما يف أي  )فَالسنةُ تفَسر الْقُرآنَ( قوله

   الْحسنى وزِيادةٌ ) فسرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بأا النظر إىل وجه اهللا عز وجل
؛ حيث إن يف القرآن آيات جمملة، لكن السنة بينتها القران امل من السنة  تبنيأي : ) وتبينه(قوله 

  ( وأَقيموا الصالةَ  ) أمر اهللا بإقامتها، وبينت السنة كيفيتها. ووضحتها؛ مثل: قوله تعاىل:
  .التفسري والتبيني والتعبريب  ) وتدلُّ علَيه( قوله 
: تأيت مبعان جديدة أو بأحكام ليست يف القرآن، فإن كثرياً من األحكام الشرعية أي )وتعبر عنه(قوله 

  القرآن.استقلت ا السنة، ومل يأت به 
  عنه. عليه، وتعرب تدل، وه، وتبيني جمملهأربعة: تفسري مشكللسنة مقامها مع القرآن على أنواع اف

وصف الرسول به ربه، وكذلك ما  امب وجب اإلميان أي  )ما وصف الرسول به ربه عز وجل قوله (
  .مثل ( الشايف )وجودة يف القرآن؛ به ربه؛ ألن هناك أمساء مما مسى به الرسول ربه مل تكن م ىمس
  متفق عليه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:" واشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك" 

صلى اهللا عليه  قوله بدون إضافة مثل  يف السنة ورد "الرب": مل يأت يف القرآن بدون إضافة لكنواسم 
  رواه مسلموسلم " أما الركوع فعظموا فيه الرب" 

  رواه البخاري لفم مرضاة للرب"وقال يف السواك:" مطهرة ل
،اشترط املؤلف رمحه  أن  من وصفه لربهاهللا صلى اللله عليه وسلم رسول عن   اإلميان مبا وردولقبول 

    "من األحاديث الصحاح اليت تلقاها أهل املعرفة بالقبول" الوارد عنه
هذا بيان حلال األحاديث الصحيحة أي أن أهل املعرفة تلقوها بالقبول ألنه من  " اليت تلقاها":قوله: و

  املعرفة، بل سيقبلوا. لاملستحيل أن تكون األحاديث صحيحة، مث يرفضها أه
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 كما وجب  مباورد عن رسول اهللا مما وصف به ربهوجب اإلميان  أي  ":كذلك وجب اإلميان ا:" هلوق
  اإلميان مبا يف القرآن؛ من غري حتريف ، وال تعطيل ، وال تكييف، ال متثيل.

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا {وقوله:  }يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله {لقوله تعاىل 
ذ فَهم ( فَعميت علَيهِم الْأَنباُء يومئ }اديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلني ويوم ين {وقوله تعاىل  }الرسولَ 

  ال يتساَءلُونَ ).
املخالفة ألهوائهم يدور على  الواردة يف الصفات  موقف أهل األهواء والبدع جتاه األحاديثمسألة : 
  أمرين: 
  التكذيب:  األول

؛ كذبوه؛ كقوهلم يف القاعدة الباطلة: اخلرب الوارد عنه صلى اهللا عليه وسلم  كنهم تكذيبفإن كان مي
  خبار اآلحاد ال تقبل يف العقيدةأ

  وإن كان ال ميكنهم تكذيبه؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص القرآن.: التحريف ، الثاين
األمور العلمية واألمور العملية؛ لقيام كل ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  أما أهل السنة؛ فقبلوا 

  الدليل على وجب قبول ذلك.
                    

لُ ربنا إلَى السماء الدنْيا كُلَّ لَيلَة فَمن َذلك: مثْلُ قَوله صلىقوله ( حني يبقَى ثُلُث اللَّيلِ اآلخرِ،  ا عليه وسلم : (ينزِ
 نقُولُ: مفَيتَجِيبي فَأسونعد؟ ي لَه ري فَأَغْفنرتَْغفسي نم ،هيطي فَأُعأَلُنسي ن؟ م لَه (هلَيع تَّفَقم 

 
  سماء الدنياالهذا احلديث إثبات نزول اهللا إىل يف    
فيه إىل اهللا؛ فهو  الضمري  عادكل شيء ألن ، نزوله تعاىل حقيقيو :" يرتل ربنا إىل السماء الدنيا":قوله

  ينسب إليه حقيقة.
   .إىل األرض السبع السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إىل يرتل ربنا أنه  فنقر جازمني مصدقني

  .ما دام الفعل أضيف إليه؛ فهو له املراد بالرتول هنا نزول اهللا نفسه، وال حنتاج أن نقول: بذاته؛و
أهل  ألن هناك منعلى سبيل االضطرار وكشف التلبيس ، )يرتل بذاته (قيده بعض أهل السنة بأنه لكن  

: بل الذي يرتل رمحة اهللا! وقال منهم حرفوا احلديث وقالوا: الذي يرتل أمر اهللا! وقال آخرون البدع من
  آخرون: بل الذي يرتل ملك من مالئكة اهللا!
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  .يف الثلث األخري من الليل نزوله وهذا باطل؛ فإن نزول أمر اهللا دائماً وأبداً، وال خيتص
  لُّه ) قال اهللا تعاىل: ( يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه ) وقال: ( يرجع الْأَمر كُ 

ول: من يدعوين من املعقول أن امللك من مالئكة اهللا يق ليسفقال: إنه ملك من مالئكته: وكذلك من 
  ؟جب له... فأست

  فتبني ذا أن هذه األقوال حتريف باطل يبطله احلديث.
  هذا احلديث: الصفات الثابتةمن و

  أوالً: إثبات العلو هللا من قوله:" يرتل"
  ثانياً: إثبات األفعال االختيارية اليت هي الصفات الفعلية من قوله: " يرتل حني يبقى ثلث الليل اآلخر".

  ن قوله:"يقول".ثالثاً: إثبات القول هللا م
  رابعأً: إثبات الكرم هللا عز وجل من قوله:" من يدعوين...من يسألين... من يستغفرين...".

هذا اجلزء من الليل، العبد  يغتنم ومن مثرات اإلميان برتول الرب سبحانه إىل السماء الدنيا كل ليلة أن 
  .أل اهللا عز وجل ويدعوه ويستغفرهفيس

* * *  
بِ من أَحدكُم ا عليه وسلم : (لَلَّه أَشدوقَولُه صلى      نِ التَّائمؤالْم هدبع ةبا بِتَوحفَر هلَيع تَّفَقم .(هلَتاحبِر.   

ال مياثل  و، ي يليق جبالل اهللا وعظمتهحقيق فرحوهو  ، هللا عز وجل الفرح صفة  إثبات يف هذال احلديث 
  .املخلوقنيفرح

هللا أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته  عند مسلم بلفظ "واحلديث 
بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس من 
راحلته فبينا هو كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي 

   ميلك كيف يتصرف يف الكالم ملف "وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح
فاهللا عز وجل أفرح بتوبته عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته، وليس اهللا عز وجل مبحتاج إىل توبتنا 

، بل حنن مفتقرون إليه يف كل أحوالنا ، لكن لكرمه جل وعال وحمبته لإلحسان والفضل واجلود يفرح 
  الفرح الذي ال نظري له بتوبة اإلنسان إذا تاب إليه.هذا 

مع إثبات الفرح هللا عز وجل: كمال رمحته جل وعال ورأفته  من الصفات  ويستفاد من هذا احلديث
  بعباده؛ حيث حيب رجوع العاصي إليه 
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 حرص ،نظري هذا الفرح الذي ال ته فرح بتوبإنه إذا علم العبد  أن اهللا ي ومن مثرت اإلميان بصفة الفرح 
  .منه إىل اهللا ابما فعل ذنباً؛ تلعلى التوبة غاية احلرص، ك العبد 

  
* * *  

ْضحك اُ إِلَى رجلَينِ يقْتُلُ أَحدهما اآلخر؛ كالهما: ( وقَولُه: صلى ا عليه وسلم ي هلَيع تَّفَقةَ). منلُ الْجخدي.   
ال مياثل و وعظمته، يليق جباللوهو ضحك حقيقة، هللا رب العاملني،  الضحك صفة  احلديث إثباتيف 

  .ضحك املخلوقني
مث يتوب  ،يقاتل هذا يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد :قال ،كيف يا رسول اهللا :فقالوا ومتام احلديث:"
  "فيقاتل يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد ،فيسلم ،اهللا على القاتل

  
رجو منه كل خري. ي هعلم أن اهللا عز وجل يضحك؛ فإن العبد إذا أن  ومن مثرات اإلميان بصفة الضحك 

للنيب صلى اهللا عليه وسلم: يا رسول اهللا ! أو يضحك ربنا؟ قال: "نعم" قال: لن نعدم  أبورزينوهلذا قال 
  "رواه أمحدمن رب يضحك خرياً

                                                   
 :لُهقَوو)جِببِ  عقُرو هادبع وطقُن نا منبرغَزلني ْضحك يعلَم أَن فَرجكُم قَرِيب).  يرِه، ينظُر إِلَيكُم أَ ظَلُّ يفَي ،نيطقَن
يثدح نسرواه أمحد  .ح  

  هللا عز وجل العجب  صفة  اتاحلديث إثبيف 
  هو استغراب الشيء، ويكون لسببني: ب:جالعو 

املستغرب للشيء املتعجب منه؛ حبيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل  : خفاء األسباب على األول
  على اهللا تعاىل؛ ألن اهللا بكل شيء عليم ، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء.

يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من : أن والثاين
  املتعجب؛ حبيث يعمل عمالً مستغرباً ال ينبغي أن يقع من مثله.

  وهذا ثابت هللا عز وجل؛ ألنه ليس عن نقص من املتعجب، ولكنه عجب بالنظر إىل حال املتعجب منه.
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ول اليأس يعجب الرب عز وجل من دخ،و القنوط: أشد اليأس :" عجب ربنا من قنوط عباده":قوله
بكلمة واحدة، وهي: كن  يغري احلال إىل حال أخرىف )يرِهغقُربِ (مع  الشديد على قلوب العباد

 "فيظل يضحك"من الفرج وزوال الشدة "قنطني":ل : الواقع يف الشدة األزِ ينظر إليكم أزلني" ".فيكون
الرامحني الذي يقول للشيء كن  ممن رمحة أرحالعبد  قنط ية الغريبة؛ كيف العجيبمن هذه احلال سبحانه 

  ؛ أي: زوال شدتكم قريب." يعلم أن فرجكم قريب"فيكون؟! 
  يف هذا احلديث عدة صفات:

-أوالً: العب؛ لقوله:" عجب ربنا من قنوط عباده".ج  
  التاء.على قراءة ضم وقد دل على هذا الصفة القرآن الكرمي؛ قال اهللا تعاىل: ( بلْ عجِبت ويسخرونَ ) 

ثانياً: بيان قدرة اهللا عز وجل؛ لقوله:" وقرب غريه"، وأنه عز وجل تام القدرة، إذا أراد غري احلال من 
  حال إىل ضدها يف وقت قريب.

  ينظر إليكم".ثالثاً: إثبات النظر؛ لقوله:" 
  رابعأً:  إثبات الضحك؛ لقوله:" فيظل يضحك".

  العلم؛ " يعلم أن فرجكم قريب". اثباتخامساً: 
  الرمحة، ألن الفرج من اهللا دليل على رمحة اهللا بعبادة.إثبات سادساً: 

القنوط  حذر من إذا علم ذلك من اهللا سبحانه وتعاىل؛  العبد: أن ومن مثرات اإلميان مبا جاء يف احلديث  
قال اهللا تعاىل: ( قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه ،القنوط من رمحة اهللا من الكبائر من رمحة اهللا ، وهلذا كان

إِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسيال ي هإِن حِ اللَّهور نوا مأَسيال تالُّونَ ) وقال تعاىل:( والْإِلَّا الض ونَ ) مركَاف  
أن حيسن الظن بربه؛ إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه، وإن تعبد له مبقتضى  العبدوالواجب على 

  .ف يقبل منهحسن الظن بأن اهللا سوأشرعه؛ 
  ، ويعوضه كل خريحسن الظن بأن اهللا سوف يزيلهاأوإن وقعت به شدة؛ 

* * *  
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ع رب الْعزة تَزالُ جهنموقَولُه صلى ا عليه وسلم : (ال      ضَ تَّى ي؟ ح زِيدم نلْ متَقُولُ: ه يها ويهلْقَى في  لَها رِجيهف
ُضها إلَى عوِي بزنفَي [هما قَدهلَيع :ةايي رِوفو] هلَيع تَّفَقضٍ، فَتَقُولُ: قَط قَط). م عب.    

وهي  ال متاثل أرجل املخلوقنيهللا تعاىل وهي رجل وقدم حقيقية  ل و القدمالرجصفة  احلديث إثبات يف 
   من الصفات الذاتية اخلربية

  يعين: ينضم بعضها على بعض من عظمة قدم الباري عز وجل. :" فيرتوي بعضها إىل بعض"؛قولهو
  مبعىن: حسيب حسيب؛ يعين: ال أريد أحداً. " وتقول: قط قط"؛قوله: و

ج  يقُولُ تَعالَى: يا آدم! فَيقُولُ: لَبيك وسعديك. فَيناديصلى ا عليه وسلم :  وقَولُه  كَ أَن تُْخرِ رْأم ي َا إِن :وتبِص
ا إلَى    النارِ). متَّفق علَيه من ذُريتك بعثً

  هللا سبحانه وتعاىل  الكالم والصوتصفة  هذا احلديث إثبات يف 
 يف الصحيحني روايةجاء يف وقوله ( خترج من ذريتك بعثا إىل النار ) أي : ميز أهل النار من غريهم، وقد 

  " ني: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعوما بعث النار؟ قال قال: "يارب
س بينه وبينه تَرجمان ما منكُم من أَحد إالَّ قوله صلى ا عليه وسلم: "و         لَيو هبر هكَلِّميس " 

  وأنه بصوت مسموع مفهوم.، هللا رب العاملني الكالم صفة  إثبات احلديث  يف    
كَ في  وقَولُه في رقْية الْمرِيضِ: (ربنا اَ الَّذي في     رأَم ،كماس س تَقَد ،اءماالسضِ، كَم األَرو اءمي  السف تُكمحر

ضِ، اغْفر لَنا ي األَرف تَكمحلْ رعاج اءمالس نةً ممحأَنْزِلْ ر ،بِنيالطَّي بر ت رحمتك، وشفَاء من  حوبنا وخطَايانَا، أَنْ
يثدح.( عِ؛ فَيبرأَ   ٤حسن، رواه أَبو داود وغَريه شفَائك علَى هذَا الْوجِ

  تعاىل  العلو هللا صفة  هذا احلديث إثبات يف
  احلوب: كبائر اإلمث.

  "أنزل رمحة من رمحتك": الرمحة نوعان: قوله 
وربك الْغفُور ذُو (رمحة هي صفة اهللا؛ فهذه غري خملوقة وغري بائنة من اهللا عز وجل؛ مثل قوله تعاىل:  - ١

  الرحمة ) ، وال يطلب نزوهلا.
                                                           

مؤلف اطلع على طرق فیكون في تعلیقھ على الواسطیة " الحدیث سنده ضعیف وال أعلم لھ طرقا اخرى صحیحھ ،ولعل ال –رحمھ اهللا–قال الشیخ ابن باز  -  ٤
  من باب الحسن لغیره ، وحتى ولو لم یثبت الحدیث فاآلیات واألحادیث الصحیحة تكفي عنھ ".
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رمحة خملوقة، لكنها أثر من آثار رمحة اهللا؛ فأطلق عليها الرمحة؛ مثل قوله تعاىل يف احلديث القدسي  - ٢
  متفق عليه  عن اجلنة: "أنت رمحيت أرحم بك من أشاء"

ا املعىن صفة من كذلك الشفاء؛ فاهللا شاف، ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاء، وهو فعل من أفعاله، وهو ذ 
  صفاته، وأما باعتبار تعديه إىل املريض؛ فهو خملوق من خملوقاته؛ فإن الشفاء زوال املرض.

ْأمنوني وأَنَا   متفق عليه أَمني من في السماء). حديث صحيح  وقَولُه: (أَالَ تَ
  هللا سبحانه وتعاىل العلو  صفة إثباتاحلديث  يف 
بعث ا علي من اليمن بني قطعة من الذهب وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم  احلديث سبب و

أربعة نفر، فقال له رجل: حنن أحق ذا من هؤالء. فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "أال تأمنوين وأنا أمني 
  من يف السماء".

قَ فَو ش رالْعو) :لُهقَوو رقَ الْع فَو ُاو ،اءهالْملَيع ا أَنْتُمم لَمعي وهشِ، و (هرغَيو داوو دأَب اهور ،نسح يثدح  
  هللا سبحانه وتعاىل العلو  صفة إثباتاحلديث  يف 

  وكَانَ عرشه علَى الْماِء )  (قوله تعاىل:  هيشهد ل: "والعرش فوق املاء".قوله 
ةارِيلُلْج لُهقَوو:  نأَيت ت: أَنْ ت: في السماء. قَالَ: (من أَنَا؟). قَالَ ؟. قَالَ ُا  اا فَِإنَّهقْهتقَالَ: (أَع .ِولُ اسر

ملسم اهوةٌ). رنمؤم.  

  هللا سبحانه وتعاىل العلو  صفة إثباتيف احلديث 
عم َا أَن لَمتَع انِ أَنضَلُ اإلِمي ت) كوقَولُه: (أَفْ ا كُنثُميح نسح يثدرواه الطرباين  ح  

  يف هذا احلديث إثبات معية اهللا خللقه 
ى م إِلَ كُ د ح ا قَام أَ ذَ ن وقَولُه: (إِ إِ الَ عن يمينه؛ فَ و ، هِهج لَ و بق قَنص بي ؛ فَالالةالص  ، ارِهس ي نع نلَكو ، هِهج لَ و بق َا و أَ
تََّفق م .( همد ت قَ تَح ه لَيع  

  إثبات كون اهللا قبل وجه املصلىيف هذا احلديث 
  وجه اللَّه ) قال اهللا تعاىل: ( وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم ، " يعين: أمامه" قبل وجههقوله 

أنه مىت آمن املصلي بذلك فإنه  ووجوب األدب مع اهللا عز وجل احلديث  يف  من مثرات االميان مبا جاء و
  حيدث له خشوعاً وهيبة من اهللا عز وجل.
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اتومالس ب ر معليه وسلم : (الله صلى ا لُهقَوكُلِّ و ب را ونبيمِ، رظشِ الْعرالْع برضِ و األَرعِ و بالس  قفَال ،ءيش
 ب اإلِنْجِيلِالْحو اةرزِلَ التَّونى، موالنو أَنْت ةابكُلِّ د رش نمي ونَفْس رش نم وذُ بِكأَع ،آنالْقُرو  ت آخذٌ بِناصيتها، أَنْ

ت س قَبلَك شيء، وأَنْ لُ فَلَياألَو  رالظَّاه ت كَ شيء، وأَنْ دعب س فَلَي راآلخ،ءيش قَكفَو س فَلَي  س فَلَي ناطالْب ت وأَنْ
ضِ عني الدين وأَغْنني ). دونَك شيء؛ اقْ   رواه مسلم من الْفَقْرِ

  هللا عزو جل العلو صفة إثبات  احلديث  يف هذا
العلو؛  الظاهر من الظهور، وهووقوله:" " وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء": والشاهد من احلديث   

  كما قال تعاىل: ( فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْباً ) يظْهروه )؛ أي: يعلو عليه.
  ويف هذا احلديث أمساء وصفات: 

  فمن األمساء: األول، واآلخر، والظاهر ، والباطن.
  ومن الصفات: األولية واآلخرية، وفيهما اإلحاطة الزمانية.

  والظاهرية والباطنية، وفيهما اإلحاطة املكانية. 
  ومنها: العلو، وعموم ربوبيته، ومتام قدرته. 

  ومنها: كما رمحته وحكمته بإنزال الكتب؛ لتحكم بني الناس وديهم صراط اهللا.
ع ! أربِعوا علَى الصحابةُ أَصواتَهم بِالذِّكْرِ: (أَيها وقَولُه صلى ا عليه وسلم لَما رفَ اسالن  ونعالَ تَد ؛ فَإِنَّكُمكُمأَنْفُس

   .أَحدكُم من عنقِ راحلَته). متَّفَق علَيه تَدعون سميعا بصريا قَرِيبا. إِن الَّذي تَدعونَه أَقْرب إِلَى أَصم والَ غَائبا، إِنَّما
  اهللا تعاىل إثبات قرباحلديث  يف 

  وال منافاة بني القرب والعلو؛ فالرب عز وجل قريب مع علوه، أقرب إىل أحدنا من عنق راحلته.
  السلبية: نفي كونه أصم أو غائباً؛ لكمال مسعه ولكمال بصره وعلمه وقربه.ث الصفات دياحل ويف 
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َضامون في رؤيته، فَِإنِ استَطَعتُم أَن الَّ تُْغلَبوا علَى صالة لَيلَةَ الْبدرِ، الَ إِنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون الْقَمر( :  قَولُه  تُ

تَّفَقلُوا). ما؛ فَافْعوبِهلَ غُرقَب الةصسِ و ملَ ُطلُوعِ الشقَب هلَيع.   
  حني يتجلى لعباده  يف احلديث إثبات أن اهللا سبحانه يرى باألبصار

  قوله:" ال تضامون يف رؤيته" ، ويف لفظ: ال تضامون" ويف لفظ:" ال تضارون":و   
" ال تضامون": بضم التاء وختفيف امليم ، أي:  يلحقكم ضيم، والضيم الظلم، واملعىن: ال حيجب   

  بعضكم بعضاً عن الرؤية فيظلمه مبنعه إياه. ألن كل واحد يراه.
" ال تضامون": بتشديد امليم وفتح التاء وضمها: يعين: ال ينضم بعضكم إىل بعض يف رؤيته؛ ألن       

  الشيء إذا كان خفياً؛ ينضم الواحد على صاحبه لرييه إياه.
أما " ال تضارون" أو "ال تضارون" فاملعىن: ال يلحقكم ضرر؛ ألن كل إنسان يراه سبحانه وتعاىل وهو  -

  من الطمأنينة والراحة.يف غاية ما يكون 
ي يخْبِرقوله ( ت يث الَّ ادح ذه األَ ثَالِ هى أَم ن إِلَ ر بِه؛ فَإِ ن ربِه بِما يخْبِ عليه وسلم ع صلى ا ِولُ اس الْفرقَةَ  فيها رِ

ذَلك؛ ة يؤمنون بِ اعماْلج و ةنلَ الس ه اجِيةَ أَ الن نمؤا يكَميف ن غَيرِ تَحرِ ؛ متَابِه ي ك ف بِه ُا ربخ ما أَ ، ومن  ون بِ يلٍ ط ال تَع و
يلٍ ثالَ تَم و يف   ) غَيرِ تَكْيِ
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  (مكانة أهل السنة واجلماعة بني فرق األمة)
طُ فيقوله ( سالْو ملْ هب  يةَ هاُألم ا أَن؛ كَمةاُألم ق رمِ؛في األُمطُ ف سالْو                                                                                                

نيالَى بتَعو انَهحبس ِا فَاتابِ صي بطٌ ف سو مفَه هبش يلِ الْمثلِ التَّمأَهو ،ةيمهيلِ الْجطلِ التَّعي     ة؛أهطٌ فسو مهو
ةرِيبالْج نيب ِالِ اابِ أَفْعة برِيالْقَدو 

و )َئة  الْوعيدية من الْقَدرِية وغيرِهم وفي بابِ وعيد اِ بين الْمرجِ

َئة والْجهمية معتَزِلَة،أَسماء اإلِميانِ والدينِ بين الْحرورِية والْ وفي بابِ    .وبين الْمرجِ

جِ وفي أَصحابِ رسولِ َضة و الَْخوارِ افالر نيعليه وسلم ب صلى ا ِا.  
  واتصافهم بالوسطية كانة أهل السنة واجلماعة بني فرق األمةيف هذه اجلملة بيان مل

  )اُألمة؛ كَما أَنَّ اُألمةَ هي الْوسطُ في اُألممِفرقِ  بلْ هم الْوسطُ فيقوله (
  األمم بني الغلو والتقصري. يفوسطاً سالم أمة اال

ففي حق اهللا تعاىل: كانت اليهود تصف اهللا تعاىل بالنقائص، فتلحقه باملخلوق. وكانت النصارى    -
  الرب بالنقائص ومل تلحق املخلوق به. تلحق املخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه األمة؛ فلم تصف

ويف حق األنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مرمي ، وكفرت به . وغلت النصارى فيه، حىت جعلته إهلاً.   -
  أما هذه األمة؛ فأمنت به بدون غلو، وقالت: هو عبد اهللا ورسوله.

   ألخرىبني الديانات ا االسالم  مة كأمةبني فرق األ وسط أهل السنة واجلماعةو
  اصوالً مخسة كان أهل السنة واجلماعة فيها وسطاً بني فرق األمة: -رمحه اهللا –مث ذكر املؤلف 
   األمساء والصفات يف األصل األول:
هلِ أهلِ التعطيلِ الْجهمية، وأَ فَهم وسطٌ في بابِ صفَات اِهللا سبحانه وتعالَى بين (فقال رمحه اهللا

  )التمثيلِ الْمشبهة
   : أهل التعطيل اجلهمية، وأهل التمثيل املشبهة.نيمتطرف نيطرف بني يف باب األمساء والصفات أهل السنة 

فاجلهمية: ينكرون صفات اهللا عز وجل، بل غالم ينكرون األمساء ويقولون: ال جيوز أن نثبت هللا امساً  
اهللا إىل  هوما أضاف  ميات، أو صفة؛ شبهته باملوصوفاتهته باملسوال صفة؛ ألنك إذا أثبت له امساً؛ شب

  ليس من باب التسمي ذه األمساءنفسه من األمساء؛ فهو من باب ااز، و
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  .فقط واألشعرية يثبتون األمساء وسبعاً من الصفات، ة ينكرون الصفات ويثبتون األمساءواملعتزل    
هللا الصفات، ويقولون: جيب أن نثبت هللا الصفات؛ ألنه أثبتها لنفسه، وأما أهل التمثيل املشبهة؛ فيثبتون 

  لكن يقولون: إا مثل صفات املخلوقني.
  فهؤالء غلو يف اإلثبات، وأهل التعطيل غلو يف الترتيه.

وأما أهل السنة واجلماعة؛ فقالوا: حنن نأخذ باحلق الذي مع اجلانبني؛ فنأخذ باحلق يف باب الترتيه؛ فال 
لقوله تعاىل: (  ونأخذ باحلق يف جانب اإلثبات؛ فال نعطل؛ بل إثبات بال متثيل، وترتيه بال تعطيل؛ منثل،

  ( ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي  
  

  األصل الثاين: أفعال العباد
  ).والْقَدرِية وهم وسطٌ في بابِ أَفْعالِ اِهللا بين الْجبرِيةفقال رمحه اهللا (

  إىل ثالثة أقسام: يف باب القدر نقسم الناسا 
سلبوا اإلنسان قدرته  ىت، حأفعال اهللا وقدره وغلوا يف إثبات ،اهللا عز وجلآمنوا بقدر اجلربية : األول:

، فهو كالريشة   ، وإمنا يفعل الفعل جمرباً عليهاهللا فاعل كل شيء، وليس للعبد اختيار وال قدرةفواختياره، 
  يف اهلواء

العبد مستقل بفعله ، ،ف غلوا يف إثبات قدرة العبدو ، قدر اهللا يف أفعال العباد :القدرية : أنكرواالثاين 
 وليس هللا فيه مشيئة وال تقدير، حىت غال بعضهم ، فقال إن اهللا ال يعلم فعل العبد إال إذا فعله، أما قبل

  ء جموس هذه األمة.؛ فال يعلم عنه شيئاً ، وهؤالفعله
آمنوا بقضاء اهللا وقدره، وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان يف الكون : : أهل السنة واجلماعةالثالث

  من حركة أو سكون أو وجود أو عدم، فإنه كائن بعلم اهللا تعاىل ومشيئته
، واإلنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بني الفعل الذي يضطر  يشاءوال ميكن أن يكون يف ملك اهللا ما ال  

  إليه والفعل الذي خيتاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادم ، ومع ذلك؛ فهي واقعة مبشيئة اهللا وخلقه.
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  األصل الثالث: الوعيد
   .)من الْقَدرِية وغيرِهمة الْوعيدي وفي بابِ وعيد اِهللا بين الْمرجِئَة وفقال رمحه اهللا (

  :ألمرين حمتملني بذلك مسوا فرقة من أهل البدع ،و املرجئة: •
  .هم أدلة الرجاء على أدلة الوعيدمن الرجاء؛ لتغليب- ١
  لتأخريهم األعمال عن مسمى اإلميان. من اإلرجاء؛ مبعىن التأخري- ٢
  األعمال ليست من اإلميان، واإلميان هو االعتراف بالقلب فقط.  :قالواف 

إن فاعل الكبرية كالزاين والسارق وشارب اخلمر وقاطع الطريق ال يستحق دخول النار ال  وعندهم 
دخوالً مؤبداً وال مؤقتاً؛ فال يضر مع اإلميان معصية؛ مهما كانت صغرية أم كبرية؛ إذا مل تصل إىل حد 

  الكفر.
ا، فإنه جانب الوعيد، وقالوا: أي كبرية يفعلها اإلنسان ومل يتب منه وهو الذين غلبوا :الوعيدية •

يف النار خالداً   إن سرق؛ فهو من أهل النار خالداً خملداً، وإن شرب اخلمر؛ فهو ، خملد يف النار ا
  خملداً

  عذب؛ ال خيلد يف النار.فاعل الكبرية مستحق للعذاب ، وإن قالوا :  وأهل السنة واجلماعة   
  ب الوعد كما فعل املرجئة، جانب الوعيد كما فعل املعتزلة واخلوارج، وال جان ونغلبيال ف    
أن كل واحد منهما نظر إىل النصوص بعني عوراء؛ ينظر  وسبب اخلالف بني الوعيدية وبني املرجئة:  

  من جانب واحد.
أدخلوا اإلنسان يف الرجاء ، ،ومحلوا نصوص الوعيد على و فأخذوا ا نصوص الوعد، إىل نظروا فاملرجئة 
  الكفار.

  والوعيدية بالعكس؛ نظروا إىل نصوص الوعيد، فأخذوا ا ، وغفلوا عن نصوص الوعد.
  فلهذا اختل توازم ملا نظروا من جانب واحد.

، ونصوص الوعد ، وقالوا: نصوص الوعيد حمكمة؛ بنصوص الوعد والوعيدوأهل السنة واجلماعة أخذوا 
الوعيد ما ردوا به على  فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية، ومن نصوص حمكمة؛ 
  .املرجئة

وقالوا: فاعل الكبرية مستحق لدخول النار؛ لئال در نصوص الوعيد؛ غري خملد فيها لئال در نصوص 
  الوعد.
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  فأخذوا بالدليلني ونظروا بالعينني.
  
  

 أمساء اإلميان والدين األصل الرابع:
 )وبين الْمرجِئَة والْجهمية أَسماِء اِإلميان والدينِ بين الْحرورِية والْمعتزِلَة، وفي بابِ فقال رمحه اهللا (

   عيداألحكام الذي هو الوعد والو والذي قبله يف باب يف باب األمساء والدين،  الوسطية ألهل السنة هذا
  مؤمن أم كافر؟!هو  هل فاعل الكبرية ماذا نسميه؟! واملقصود بباب االمساء والدين : 

  اجلهمية من وجهومن وجه، واملرجئة وسط بني طائفتني: احلرورية واملعتزلة يف هذا الباب  وأهل السنة 
  .من اإلميان ا فاعل الكبريةفاحلرورية واملعتزلة أخرجو

  خرجوا على األئمة، وكفروا بالناس. اافر حيل دمه وماله، وهلذلكن احلرورية قالوا: إنه ك 
  .الكفر؛ فهو يف مرتلة بني مرتلتنيوأما املعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبرية خرج من اإلميان، ومل يدخل يف 

قالوا: هو مؤمن كامل اإلميان!! يسرق ويزين ويشرب اخلمر ويقتل النفس ويقطع ة :فاجلهميووأما املرجئة 
الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل اإلميان!! كرجل فعل الواجبات واملستحبات وجتنب احملرمات!! أنت 

  وهو يف اإلميان واحد!!
ناقص  مؤمنهو الذي يفعل الكبرية بني هذه الطوائف؛ فقالوا:  وأما أهل السنة واجلماعة؛ فكانوا وسطاً

  هذا هو العدلاإلميان، أو نقول: مؤمن بإميانه ، فاسق بكبريته، و
أن الفاسق ال جيوز لنا أن نكرهه كرهاً مطلقاً، وال أن حنبه حباً مطلقاً ، بل حنبه على   ويترتب على هذا 

  ما معه من اإلميان، ونكرهه على ما معه من املعصية.
  األصل اخلامس: يف الصحابة رضي اهللا عنهم

   ). عليه وسلم بين الرافضة و الْخوارِجاِهللا صلى اهللا وفي أَصحابِ رسولِفقال رمحه اهللا (
  الصحايب: هو الذي اجتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك

هم الذين يسمون اليوم: شيعة، ومسوا رافضة؛ ألم رفضوا زيد بن على بن احلسني بن على وفالرافضة: 
  .اآلن الزيديةه، الذي ينتسب إليه بن أيب طالب رضي اهللا عن
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سألوه: ما تقول يف أيب بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما! ولكنه رضي اهللا عنه قال فقد  
هلم: نعم الوزيران وزيرا جدي. يريد بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأثىن عليهما، فرفضوه، 

  وغضبوا عليه ، وتركوه! فسموا رافضة.
ارتدوا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ حىت أبو بكر وعمر عند  قدكفار،   كلهم ن الصحابةوعندهم أ

بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ باهللا ، وال يستثنون من الصحابة إال آل البيت ، ونفراً قليالً 
  ممن قالوا: إم أولياء آل البيت.

، رضى اهللا عنه ن منهم من أدعى ألوهية عليغلوا يف آل البيت وأشياعهم، وبالغوا يف ذلك ، حىت إ و
  ومنهم من ادعى انه أحق بالنبوة من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كفروا علي بن أيب طالب، وكفروا معاوية بن أيب سفيان، وكفروا كل من مل يكن  فقد  :أما اخلوارج
 عليه الصالة والسالم:" ميرقون من على طريقتهم، واستحلوا دماء املسلمني، فكانوا كما وصفهم النيب
  الدين كما ميرق السهم من الرمية"، وإميام ال يتجاوز حناجرهم.

: وقاموا حبقهمل البيت مرتلتهم، آل فحفظوا فكانوا وسطاً بني الطائفتني؛ قالوا:  أما أهل السنة واجلماعة؛
  .  مغلو فيهومل يحق اإلسالم واإلميان، وحق القرابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 

كما قال  وكانوا معهمبالتوقري واإلجالل والترضي،  اهللا عليه وسلم: هلم احلق أصحاب الرسول صلى و
أميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا ربنا إِنك اهللا تعاىل: ( ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْ

 ( يمحر وفؤوأعطوا كل ذي حقا حقه أحداً منهم أبداً؛ ال آل البيت، وال غريهم؛  فلم يعادوا ر
  فصاروا وسطاً بني جفاة وغالة.،
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  ومعيته هلم وأنه التنايف بينهما)( اإلميان باستواء اهللا على عرشه وعلوه على خلقه 

  فَصلٌ
ع علَيه سلَف  اإلِميان بِما أَخبر اُ بِه في كتَابِه، وتَواتَر عن رسوله، وقَد دخلَ فيما َذكَرنَاه من اإلِميانِ بِاِقوله (  مأَجو

قَ فَو انَهحبس أَنَّه ن؛ مةاُألم انَهحبس وهو ،هلْقلَى خع يلع ،هشرلَى عع ،هاتاومس  ما هم لَمعا كَانُوا، يمنأَي مهعم
نيب ع ما ج؛ كَملُونامع تَّةي سف ض األَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وه } :هليفَ قَو كَذل ى عتَواس امٍ ثُما أَيم لَمعشِ يرلَى الْع

ضِ وما ي األَرف ج لي وها ويهف ج رعا يماء ومالس نلُ م ج منها وما ينزِ ْخر ي ريصب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمم نأَي كُمعم {  
س معنى قَوله: { وهو معكُم } أَنَّه مخْتَ لَيطٌ بِالَْخلْقِ؛و ل ِا اتآي نةٌ مآي رلِ الْقَماللُّغَةُ، ب ،هذَا الَ تُوجِبه فَِإن  نم

ع م وهو ،اءمي السف ُضوعوم وهو ،هْخلُوقَاتَغرِ م أَص ا كَانمنرِ أَيافسالْم رغَيرِ وافسالْم .  
قَ فَو انَهحبس وههِم ولَيع ع طَّلم ،هِملَيع نميهم ،هلْقلَى خع يبقر ،هشرع  .هتوبِيبي رانعن مم كرِ َذلإِلَى غَي  
شِ وأَنَّه معنا ـ حق وكُلُّ هذَا الْكَالمِ رقَ الْع فَو أَنَّه نـ م ُا هي َذكَرالَ  الَّذ ،هيقَتقلَى حع انصي نلَكو ،رِيفإَلَى تَح تَاجحي

نونِ الْكَاذبة؛ مثْلِ أَن يظَن أَن َظاهر قَوله: { في عنِ ه، وهذَا باطلٌ الظُّ ه أَو تُقلُّ بِِإجماعِ  السماء} ، أَن السماء تُظلُّ
قَد َا إن ع كُرسيه أَهلِ الْعلْمِ واإلِميانِ؛ فَ سوالَ، وتَز أَن ض األَرو اتومالس كسمي وهضِ، و األَرو اتومالس  كسميو

نمو ،هْذن ضِ؛ إالَّ بِإِ لَى األَرع ع ض بَِأمرِه السماء أَن تَقَ األَرو اءمالس تَقُوم أَن هاتآي.(  
وبني علو اهللا واستوائه على  ااجلمع بينه و اهللا خللقه  معية بيان  يفىل هذا الفصل عقد املؤلف رمحه اهللا تعا

  عرشه
اِإلميانُ بِما أَخبر اُهللا ( ومن ذلك اإلميان بأمسائه وصفاته  )وقَد دخلَ فيما ذَكَرناه من اِإلميان بِاِهللاقوله (

ابِهتي كف التصريح بالفوقية، وتارة بالتصريح بالعلو ، وتارة بالتصريح بأنه   غري موضع منمما جاء يف )بِه
بالقول  )وتواتر عن رسوله(يف السماء، وتارة برتول األشياء من عنده، وتارة بصعودها إليه، وحنو ذلك

تاب والسنة؛ فإم ضد ما جاء يف الكعنهم نقل حيث مل ي ) مع علَيه سلَف اُألمةوأَج ( والفعل واإلقرار
علم أم فكانوا يقرؤون القرآن وينقلون األخبار ويعلمون معانيها، وملا مل ينقل عنهم ما خيالف ظاهرها؛ 
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سماواته، علَى عرشه، علي علَى  من أَنه سبحانه فَوق (.دون سواه، وأم جممعون على ذلكال يعتق
 وهو ،هلْقخهانحبلُونَ سامع ما هم لَمعوا، يا كَانمنأَي مهعم ،نيب عما جكَم كأي بني العلو واملعية )ذَل  

)ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ وه } :هليفَ قَو ف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمي أَي
معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما تعملُونَ  يخرج منها وما يرتِلُ من السماء وما يعرج فيها وهو اَألرضِ وما

ريصب {  
  .إثبات العلو :( ثُم استوى علَى الْعرشِ )ففي قوله

 أَي كُمعم وها ويف قوله: ( وم إثبات املعيةن( متكُن.  
  فجمع بينهما يف آية واحدة، وال منافاة بينهما 

، وإذا مجع اهللا  ( وهو معكُم أَين ما كُنتم )ذكر استواءه على العرش، مث قال:  سبحانه  أنه:ووجه اجلمع 
الستحال اجتماعهما؛ إذ لنفسه بني وصفني؛ فإننا نعلم علم اليقني أما ال يتناقضان؛ ألما لو تناقضا؛ 

املتناقضني ال جيتمعان وال يرتفعان؛ فال بد من وجود أحدمها وانتفاء الثاين، ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن 
  يكون أول اآلية مكذباً ألخرها أو بالعكس.

 
حميط هو سبحانه ف ، ألن هذا املعىن نقص )أنه خمتلط باخللق  }وهو معكُم  {وليس معىن قوله: (قوله 

  ، غري خمتلط م باألشياء
  وجيب  االختالط ؛ مل يتعنياللغة ال توجبه تإذا كانأي  :" فإن هذا ال توجبه اللغة"؛قوله

ومل يقل: ال تقتضيه اللغة؛ ألن اللغة قد تقتضيه ، وفرق بني كون اللغة تقتضي ذلك وبني كوا توجب 
  ذلك.

، لكن ال توجبه ويصري حتما املاء واللنب؛ تقول: ماء مع لنب فاملعية يف اللغة قد تقتضي االختالط؛ مثل
  الزما 
وذلك ألن  أي االختالط "وهو خالف ما أمجع عليه سلف األمة، وخالف ما فطر اهللا عليه اخللق"قوله 

اإلنسان مفطور على أن اخلالق بائن من املخلوق ، ليس أحد إذا قال: يا اهللا! إال ويعتقد أن اهللا تعاىل بائن 
من خلقه، ال يعتقد أنه حالٌ يف خلقه؛ فدعوى أنه خمتلط باخللق خمالف للشرع وخمالف للعقل وخمالف 

  للفطرة.
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بل القمر آية من آيات اهللا من أصغر خملوقاته، وهو موضوع يف السماء، وهو مع املسافر وغري قوله (
  )املسافر أينما كان 

قيقاً لصحة كون الشيء مع اإلنسان حقيقة مع تباعد ما هذا مثل ضربه املؤلف رمحه اله تقريباً للمعىن وحت
  بينهما، وذلك أن القمر من أصغر املخلوقات، وهو يف السماء، ومع املسافر وغريه أينما كان.

لسماء. وال يعد ذلك ا فإذا كان هذا املخلوق، وهو من أصغر املخلوقات؛ نقول: إنه معنا، وهو يف
اذا ال يصح أن جنري آيات املعية على ظاهرها، ونقول: هو معنا حقيقة تناقضاً، وال يقتضي اختالطاً؛ فلم

  إن كان هو يف السماء فوق كل شيء، و
لو فرض أن هذا ممتنع يف اخللق؛ لكان يف اخلالق غري ممتنع، فالرب عز وجل هو يف السماء حقيقة، وهو و

  فإنه قريب يف علوه. ن بعيداً عز وجل يف علوه؛وإن كا معنا حقيقة، وال تناقض يف ذلك، حىت
ظاهرها، لكن مع  عنوقال: إنه ال حاجة إىل أن نؤول اآلية  :ا الذي حققه شيخ اإلسالم يف كتبهوهذ

اعتقادنا بأن اهللا تعاىل يف املساء على عرشه؛ فهو معنا حقاً، وهو على عرشه حقاً؛ كما نقول: إنه يرتل إىل 
  .أهل السنة ينكر هذا أبداًأحد من السماء الدنيا حقاً، وهو يف العلو، وال 

كل أهل السنة يقولون: هو يرتل حقاً، متفقون على أنه يف العلو؛ ألن صفات اخلالق ليست مثل صفات ف 
  املخلوق.

وقد عثرت على تقرير للشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يبني هذا املعىن متاماً؛ إي أن املعية حق على 
خمتلطاً باخللق ، أو أنه يف األرض؛ قال جواباً على قول بعض السلف:" حقيقتها، وال تستلزم أن يكون 

  ٥معهم بعلمه"
ألنه يوهم معىن فاسداً حيتج به من يقول باحللول، وال ،: هو معنا بذاتهجيب أن يبتعد عن قول :  مسألة

تعاىل: ( وجاَء ه؛ فهو له نفسه؛ أال ترى إىل قوله سفألصل أن كل شيء أضافه اهللا إىل نحاجة إليه، ألن ا
ربك ) هل حيتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإىل قوله صلى اهللا عليه وسلم:" يرتل إىل السماء الدنيا" ، وهل 

ء أمره أو يرتل أمره؛ حيتاج أن نقول: يرتل بذاتهّ؟ إننا ال حنتاج إىل ذلك؛ إال يف جمادلة من يدعى أنه جا
  عية .، وقد تقدم عليها يف آيات امللرد حتريفه

                                                           

  ). ١/٢١٢انظر  ( جمموع فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  - ٥
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هلم مراقباً أي  )رقيب علَى خلْقه(مع أنه مع اخللق، لكنه فوق عرشه ":) عرشه هو سبحانه فَوقو (:قوله 
أي: حاكم مسيطر على عباده؛ فله احلكم،  )مهيمن علَيهِم(اهلم وأفعاهلم وحركام وسكنامحافظاً ألقو

 مايعملون وعلى  )مطَّلع علَيهِم (.وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن! فيكونوإليه يرجع األمر كله، 
)هتوبِيبانِي رعن مم كرِ ذَلمن ملك وسلطان وتدبري فإن معاين الربوبية كثرية؛ ألن الرب هو  )إِلَى غَي

  اخلالق املالك املدبر ، وهذه حتمل معاين كثرية جداً.
علَى حقيقَته، الَ  الَّذي ذَكَره اُهللا ـ من أَنه فَوق الْعرشِ وأَنه معنا ـ حق هذَا الْكَالمِوكُلُّ قوله (

رِيفحإَلَى ت اجتحا ادعاه أه التحريف والتعطيلال حيتاج أن نصرف معىن الفوقية إىل فوقية القدر كمف  )ي 
  .أن نصرف معىن املعية عن ظاهرها  وال

 عنِ ( كالم اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم . )ولَكن يصانُ(  مث استدرك املؤلف رمحه اهللا، فقال
ةبالْكَاذ وني(؛   هي األوهام اليت ليس هلا أساس من الصحة؛و )الظُّنف } :هلقَو رأَنَّ ظَاه ظَنثْلِ أَنْ يم 

لُّهظاَء تماء} ، أَنَّ السم(تكون فوقه؛ كالسقف على اإلنسان يأ) السلُّهقت حتمله كما حيمل  أي )أَو
 فَإنَّ اَهللا قَد وسع كُرسيه ، بِإِجماعِ أَهلِ الْعلْمِ واِإلميان وهذَا باطلٌ(  سقف البيت من كان على ظهره

فكيف يظن ظانُ أن السماء تظل اهللا  ،السماوات السبع واألرضني السبعأحاط  أي )،السموات واَألرضِ
ولوال  إمساك اهللا هلما؛ الضطربتا  ، عن أماكنهما ) وهو يمِسك السموات واَألرض أَنْ تزوالَ( أو تقله

فلوال أن اهللا ميسكها؛ لوقعت على  )إالَّ بِإِذْنِهويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَى اَألرضِ؛ ( ومادتا وزالتا
فالذي ميسك السماوات واألرض أن تزوال، وميسك السماء أن ، األرض، وإذا وقعت على األرض؛ أتلفتها

  تقع على األرض إال بإذنه؛ هل يتصور متصور أن السماء تقلُّه أو تظلُّه؟!
) نماَأل واُء ومالس قُومأَنْ ت هاتآيرِهبِأَم ضالكوين والشرعي؛ ألن أمره مبىن على احلكمة أي بأمره ) .ر

( ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِن ) ،قال تعاىل  والرمحة والعدل واإلحسان
  واألهواء فساد للسماوات واألرض، وهي خمالفة لألمر الشرعي.
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  )اإلميان بقؤب اهللا من خلقه وأن ذلك ال ينايف علوه سبحانه وفوقيته (
  فصل

: بني ع ما ج؛ كَمجِيبم قَرِيب َأنَّه ذَا سَألَك عبادي عني فَإِنِّي  وقَد دخلَ في َذلك اإلِميان بِ َذلك يف قَوله: { وإِ
صلى  }قَرِيب هلقَوة، واآليبأَقْر ونَهعي تَدالَّذ عليه وسلم : (إِن ا  .(هلَتاحنقِ رن عكُم مدإِلَى أَح                                                             

س كَمثْله شيء في  ُذكر من علُوه والسنة من قُربِه ومعيته الَ ينافي ما وما ُذكر في الْكتابِ لَي انَهحبس ِإنَّه وفَوقيته؛ فَ
  .نُعوته، وهو علي في دنُوه، قَرِيب في علُوه جميعِ

   ال ينايف علوه وفوقيته، وأن ذلك لعباده قرب اهللا تعاىل وإجابتهعقد املؤلف هذ الفصل لبيان 
 )اِإلميانُ بِأَنه قَرِيب مجِيب( به نفسه اهللا فيما وصفأي دخل يف اإلميان  )وقَد دخلَ في ذَلك(قوله 

تعاىل: ( وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا قال  لعباده. قريب يف نفسه، وجميب
 ( انعد  

يف املعية؛ أنه ال يستلزم أن يكون يف املكان الذي فيه  كالقول( قَرِيب ) حانه أنه وصفه سبقول يف الو
  اإلنسان.

ع صفاته، وهو حميط بكل يفكذلك ال يلزم من قربه أن يكون يف األرض؛ ألن اهللا ليس كمثله شيء يف مج
  شيء.

  أقسام قرب اهللا من خلقه مسألة : 
  :اختلف أهل العلم يف قرب اهللا من خلقه هل هو كاملعية على قولني 

  : أن قرب اهللا كاملعية ينقسم إىل قسمني: ٦القول األول 
  الذي مقتضاه اإلحاطة وهو القرب  : جلميع اخللق قرب عاماألول :
  القرب الذي مقتضاه اإلجابة واإلثابة هو و لعباده املؤمنني : : قرب خاصالثاين 
شيخ  هاراختو ،ض إلجابة الداعي وإثابة العابد، وال ينقسمخاص فقط؛ مقتقرب : إن القرب  الثاينالقول 

  اإلسالم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا تعاىل.

                                                           
  )٩٤٩) (ص محن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الروومن قال بذلك الشیخ عبدالرحمن السعدي في خاتمة سفره المبارك ( -  ٦
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                                    قوله تعاىل ( وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان ) ل
  رواه مسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم:" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ولقول 

  ال ميكن أن يكون اهللا تعاىل قريباً من الفجرة الكفرة.   و
  :واستدل من قال بتقسيم املعية 

               ) ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد قوله تعاىل ( - ١
لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا فَكَشفْنا كل إنسان ،  وهلذا قال يف آخر اآلية: (  ( الْأنسانَ ): ـفاملراد ب

 يددح موالْي كرصفَب طَاَءكغ كنإىل أن قال ( ع ( نِيدكُلَّ كَفَّارٍ ع منهي جا فيلكل الناس ) فهو شاملأَلْق.  
( إِذْ : ،لقوله تعاىل أي املالئكة ( ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد ) أن املراد بقوله تعاىل وأجيب عنه :

: وحنن أقرب إليه حني يتلقى املتلقيان، وهذا أي ( أَقْرب )؛ـظرف متعلق ب ( إِذْ )فإن  قَّى الْمتلَقِّيان )يتلَ
  يدل على أن املراد بقربه تعاىل قرب مالئكته.

قْرب إِلَيه منكُم ولَكن ال ( فَلَوال إِذَا بلَغت الْحلْقُوم ) ( وأَنتم حينئذ تنظُرونَ ) ( ونحن أَقوله تعاىل - ٢
  مث قسم هؤالء الذين بلغت أرواحهم احللقوم  إىل ثالثة أقسام، ومنهم الكافر.  تبصرونَ )

( ولَكن ال املراد: قرب املالئكة، وهلذا قال  ( ونحن أَقْرب إِلَيه ): املراد بقوله تعاىل  وأجيب عنه :
ل على أن هذا القريب موجود عندنا، لكن ال نبصره، وهذا ميتنع غاية االمتناع أن وهذا يد تبصرونَ )

  يكون املراد به اهللا عز وجل؛ ألن اهللا يف السماء.
  أٌقرب،  ولكنه ليس يف القرب بذاك. خ اإلسالموما ذهب إليه شي

  
 }وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيبيف قَوله: {  (اإلجابةوالقرب أي يف  )ذَلك كَما جمع بني( وقوله

 داللةففيهما إِلَى أَحدكُم من عنقِ راحلَته) وقَوله صلى اهللا عليه وسلم : (إِنَّ الَّذي تدعونه أَقْرب  )اآلية
  رب ال يناقض علوه على قرب اهللا تعاىل من الداعي بإجابته وهذا الق

وفَوقيته؛ فَإِنه سـبحانه   والسنة من قُربِه ومعيته الَ ينافي ما ذُكر من علُوه ذُكر في الْكتابِوما قوله ( 
مع أنه داين، قريب  يعل أي : ).نعوته، وهو علي في دنوه، قَرِيب في علُوه لَيس كَمثْله شيٌء في جميعِ

  مع أنه عال
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  (اإلميان بأن القرآن كالم اهللا حقيقة) 

، غَير مْخلُوق، منه بدأَ، وإِلَيه يعود، ومن اإلِميانِ باِ وكُتُبِه اإلميان بَِأن الْقُرآنقوله ( وأَن اَ تَكَلَّم بِه  كَالم اِ، منزلٌ
، وأَن هذَا الْقُرآن الَّذي ، الَ حقيقَةً كَالم غَيرِه. وال يجوزُ  أَنْزلَه علَى محمد صلى ا عليه وسلم هو كَالم اِ حقيقَةً
نةٌ عكَايح َأنَّه لِ بِ إِْطالقُ الْقَو اسالن أَهذَا قَر ج بِذَلك عن أَن  أَو كَتَبوه في كَالمِ اِ، أَو عبارة؛ بلْ إِ ْخر ي ؛ لَمفاحصالْم

َضاف حقيقَةً إِلَى من قَالَه يكُون كَالم اِ تَعالَى ا يإِنَّم مالْكَال فَِإن ، ا مؤديا. وهو كَالم  حقيقَةً مبتَدئًا، الَ إلَى من قَالَه مبلِّغً
س كَالم اِ الْحروف دون الْمعاني، والَحر اِ؛ ؛ لَييهانعوم ،وفُه وفرالْح وند يانعالْم(  

  كالم اهللا حقيقةالكرمي وأنه  القرآن يفهذه اجلملة يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة 
كالم اهللا صفة من صفاته، فتصديق ذلك و )  كَالم اِهللا الْقُرآنَومن اِإلميان باِهللا وكُتبِه اإلميانُ بِأَنَّ  قوله (

   من اإلميان باهللا
وقوله( إِنا أَنزلْناه في  عند اهللا  لقوله تعاىل: ( إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ) من ) منزلٌ(:وقوله 

  لَيلَة الْقَدرِ ) 
وألن الكالم صفة املتكلم، ،قوله تعاىل: ( أَال لَه الْخلْق والْأَمر ). والقرآن من األمرل )غَير مخلُوقٍ(:وقوله 

   ن منه؛ كاملصنوع؛ بائن من الصانعواملخلوق مفعول للخالق، بائ
    أن ابتداء ترتيله من اهللاأي  )منه بدأَ(:قوله 

)ودعي هإِلَيهلا معنيان : )و  
  .، فيصبح الناس ليس بني أيديهم قرآن؛ ال يف صدورهم ، وال يف مصاحفهم  يرفعه إليه  اهللا أن األول :
املتكلم بالقرآن هو اهللا عز وجل، وهو فال يوصف به أحد سوى اهللا فأنه يعود إىل اهللا وصفاً؛  الثاين:

  وكالمها صحيح املوصوف به. 
أن مجيع الصفات حقيقية، وإذا كان كالم اهللا  وهو اء على األصلبن )حقيقَةًوأَنَّ اَهللا تكَلَّم بِه (قوله :

  حقيقة؛ فال ميكن أن يكون خملوقاً؛ ألنه صفته، وصفة اخلالق غري خملوقة؛ كما أن صفة املخلوق خملوقة.
 كرر هذا )كَالم اِهللا حقيقَةً أَنزلَه علَى محمد صلى اهللا عليه وسلم هو وأَنَّ هذَا الْقُرآنَ الَّذي (قوله
فيها  ، وهلكحمن عظيمة؛ ألن املقام مقام عظيم؛ فإن هذه املسألة حصل فيها على علماء املسلمني األمر
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غري  كالم اهللا الذين أبوا أن يقولوا إال أن القرآن ،مثالهاحلق باإلمام أمحد وأأمم كثرية، ولكن محى اهللا 
 حممدكالم نبيه خالفاً ملن قال: إن القرآن من كالم جربيل؛ أهلمه اهللا إياه، أو من  )كَالم غَيرِه الَ( خملوق

  صلى اهللا عليه وسلم 
أي أنه ليس بكالم اهللا بل هو  )كَالَمِ اِهللا حكَايةٌ عن ( أي القرآن )وال يجوز إِطْالق الْقَولِ بِأَنه(قوله 

 اهللا أن املتكلم عرب عن كالم أيعن كالم اهللا  )أَو عبارةٌ(.كما حيكي الصدى كالم املتكلم مماثل له
الْمصاحف؛ لَم يخرج بِذَلك عن أَنْ  بلْ إِذَا قَرأَه الناس أَو كَتبوه في(النفسي حبروف وأصوات خلقت

مبتدئًا،  م إِنما يضاف حقيقَةً إِلَى من قَالَهفَإِنَّ الْكَالَ(مث علل املؤلف ذلك ) حقيقَةً يكُونَ كَالم اِهللا تعالَى
فالقرآن كالم من  ، أما إضافته إىل من قاله مبلغاً مؤدياً؛ فعلى سبيل التوسع )الَ إلَى من قَالَه مبلِّغا مؤديا

  تكلم به أوالً، وهو اهللا تعاىل ، ال كالم من بلغه إىل غريه.
اىل إن اهللا تع، سنة واجلماعةمذهب أهل ال وهذا هو) كَالم اِهللا؛حروفُه، ومعانِيه( القرآنأي  )هو (َوقوله 

لَيس كَالم اِهللا الْحروف دونَ (، خالفا للمعتزلة واجلهمية الذين قالو إنه تكلم بالقرآن حبروفه ومعانيه
ومساها كالماً له؛ كما خلق الناقة ومساها نقاة كالم اهللا حروف خلقها اهللا عز وجل، أي أن  )الْمعانِي

الْمعانِي دونَ  والَ( الذين قالوا لكالبية واألشعريةلوخالفا ،  اهللا، وكما خلق البيت ومساها بيت اهللا
وفركالم اهللا معىن يف نفسه، مث خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا املعىن؛ إما عبارة أو أي أن  )الْح
  ٧حكاية.
قال اإلمام أمحد:" من قال: لفظي بالقرآن خملوق؛ فهو جهمي، ومن قال: غري خملوق؛ فهو  مسألة :
  مبتدع".
  .اظنا بالقرآن وغري القرآن خملوقةأن ألفمع أن 

  ألحد احتمالني:  ذلك قال:أنه رمحه اهللا  واجلواب على هذه املقولة
  همية هذا القول من شعار اجلألن :  األول
 قد، وهذا أقرب؛ ألن اإلمام أمحد وهو القران كون ذلك حني يريد القائل باللفظ امللفوظ بهأن ي:  الثاين

  القرآن؛ فهو جهمي".قال: لفظي بالقرآن خملوق؛ يريد  قال:" منففسره؛ 
أما من قال: غري خملوق؛ فاإلمام أمحد يقول: مبتدع؛ ألن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل 

  فقط يقولون: القرآن كالم اهللابل كانوا هذا القول؛ 
                                                           

قت الذي یشاء على یغنیك أیھا المتبع عن سفسطات المبتدعة وخزعبالتھم أن تعتقد أن القرآن كالم اهللا ، والكالم صفة هللا یتكلم كما یشاء بما یشاء في الو -  ٧
  كیفیة تلیق بھ سبحانھ وتعالى 
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  (اإلميان برؤية املؤمنني لرم يوم القيامة عيانا بأبصارهم)

ضًا فيماقوله ( لَ أيخقَد دو هلسبِرو كَتَهئالبِمو بِكُتُبِهو انِ بِهاإلِمي نم نَاهَذكَر:  نَهوري ني نمؤالْم بَِأن انانًااإلمييع ةاميالْق موي 

س بِها سحاب، وكَما ا لَيوحص س مالش نورا يكَم مارِهصبِأَب نَهوري .هتيؤي رف ونَضام رِ الَ يدلَةَ الْبلَي رالْقَم نوري 

عب نَهوري ثُم ،ةاميالْق اتصري عف مهو انَهحبولِسخد الَى دتَع ُا اءش ا ي؛ كَمةنالْج(  
  ومواضع الرؤية رم يوم القيامةليف اإلميان برؤية املؤمنني هذه اجلملة   
  من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن املؤمنني يرون رم بأبصارهم يوم القيامة   
  :قد دل على رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة الكتاب والسنة و 

  :الكتاب أوالً:
   إِلَى ربها ناظرةٌ} *ناضرةٌ  {وجوه يومئذقوله تعاىل  

{وجوه يومئذ ناضرة} من النضارة، أي حسنة ية مشرقة مسرورة، {إىل را ناظرة}  قال ابن كثري :
  أي: تراه عيانا

{ينظُرونَ} إىل ما أعد اهللا هلم من النعيم،  قال السعدي : } {علَى اَألرائك ينظُرونَسبحانه  وقوله
  وينظرون إىل وجه رم الكرمي

احلسىن هي اجلنة والزيادة هي النظر إىل وجهه الكرمي كما ولِّلَّذين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ} { وقوله
اهللا عليه وسلم قال ( إذا فسرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فعن صهيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى 

دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا تعاىل تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل تدخلنا اجلنة 
وتنجنا من النار ؟ قال فريفع احلجاب فينظرون إىل وجه اهللا فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إىل رم 

سأَح ينواْمث تال{لِّلَّذةٌ }  نادزِيى ونسرواه مسلم الْح  
كما ورد ذلك  هو النظر إىل وجه اهللا عز وجل واملزيد : يشاؤونَ فيها ولَدينا مزِيد } وقَولُه: { لَهم ما 

  علي بن أيب طالب وأنس بن مالك عن 
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  السنة : ثانيا: 

جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة  عن
  البدر وقال ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته ) متفق عليه

ة ؟ فقال رسول اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أناساً قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيام 
صلى اهللا عليه وسلم (  هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا ال يا رسول اهللا فقال : هل تضارون 

  يف رؤية الشمس ليس دوا حجاب ؟ قالوا ال يا رسول اهللا قال : فإنكم ترونه كذلك )  متفق عليه
  لك لذة النظر إىل وجهك ) رواه النسائي وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه ( وأسأ

  وانكروا رؤية املومنني لرم يوم القيامة طوائف من أهل التعطيل أهل السنة واجلماعة  وخالف
  واستدلوا بأدلة :

قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ  قوله تعاىل: {ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك األول :
ا وكد لَهعلِ جبلْجل هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبإِلَى الْج ظُرقًا}انعى صوسم رخ  

والنفي خرب، وخرب اهللا تعاىل ، ) نفي مؤبد للرؤية لَن ترانِي: إن( لن )  للنفي املؤبد ، وقوله تعاىل( افقالو
  صدق، ال يدخله النسخ.

  :نيهوجوالرد عليهم من 
  : منع كون [لن] للنفي املؤبد؛ ألنه جمرد دعوى: قال ابن مالك يف " الكافية ":األول

  فقوله اردد وسواه فاعضدا ...ومن رأى النفي بلن مؤبدا 
مع أم يتمنون املوت يوم  أي : املوت ،يف اليهود: {ولَن يتمنوه أَبداً}  - تعاىل-ويدل على ذلك قوله 

  وقوله {ياليتها كانت القاضية} ،: {ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك} - تعاىل- القيامة، ويدل عليه قوله 
  

الثاين: أن موسى عليه الصالة والسالم مل يطلب من اهللا الرؤية يف اآلخرة؛ وإمنا طلب رؤية حاضرة؛ 
لقوله: {أَرِنِي أَنظُر إِلَيك} ؛ أي: اآلن. فقال اهللا تعاىل له: لَن ترانِي؛ يعين: لن تستطيع أن تراين اآلن، مث 

 له فجعله دكا، فقال: {ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن ضرب اهللا تعاىل له مثال باجلبل حيث جتلى اهللا تعاىل
فإنه إذا جاز أن  -تبارك وتعاىل-وهذا من أبني األدلة على جواز رؤيته استقَر مكَانه فَسوف ترانِي} ، 
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ليائه يف يتجلى للجبل، الذي هو مجاد ال ثواب له وال عقاب، فكيف ميتنع أن يتجلى ألنبيائه ورسله وأو
  . دار كرامته، ويريهم نفسه

  فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ علم أنه هو ال طاقة له برؤية اهللا، وخر صعقا هلول ما رأى.
: إن رؤية اهللا تعاىل يف الدنيا مستحيلة؛ ألن احلال البشرية ال تستطيع حتمل رؤية اهللا عز وعند أهل السنة

لَّى اللَّهعن ربه عز وجل:  وجل؛ كيف وقد قال النيب ص لَّمسو هلَيحجابه النور، لو كشفه ألحرقت «ع
  »سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

أما رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة فممكنة؛ ألن الناس يف ذلك اليوم يكونون يف عامل آخر ختتلف فيه أحواهلم 
فيما جيري للناس يف عرصات القيامة ويف عن حاهلم يف الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة 

  مقرهم يف دار النعيم أو اجلحيم.
: قوله تعاىل: {لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الدليل الثاين لنفاة رؤية اهللا تعاىل

 {بِريالْخ  
أن اآلية فيها نفي اإلدراك، والرؤية ال تستلزم اإلدراك، أال ترى أن الرجل يرى الشمس وال  والرد عليهم:

  حييط ا إدراكا؟!
  فإذا أثبتنا أن اهللا تعاىل يرى؛ مل يلزم أن يكون يدرك ذه الرؤية؛ ألن اإلدراك أخص من مطلق الرؤية.

  
  

اإلميانُ بِأَنَّ الْمؤمنِني يرونه  :ميان بِه وبِكُتبِه وبِمالَئكَته وبِرسلهذَكَرناه من اِإل وقَد دخلَ أيضا فيماقوله (
 ةاميالْق موي(   

وجه كون اإلميان بأن املؤمنني يرونه يوم القيامة من اإلميان باهللا ظاهر؛ ألن هذا مما أخرب اهللا به؛ فإذا آمنا 
  باهللا.به؛ فهو من اإلميان 

  كونه من اإلميان بالكتب؛ ألن الكتب أخربت بأن اهللا يرى؛ فالتصديق بذلك تصديق بالكتب.و
بواسطة املالئكة؛ فإن جربيل يرتل بالوحي من اهللا تعاىل؛  نقل الوحيكونه من اإلميان باملالئكة؛ ألن و

   فكان اإلميان بأن اهللا يرى من اإلميان باملالئكة.
للخلق؛ فكان اإلميان بذلك من اإلميان  احلقسل؛ ألن الرسل هم الذين بلغوا لرمن اإلميان با وكونه

  بالرسل.
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يرونَ الْقَمر لَيلَةَ الْبدرِ الَ  وكَما ، بِأَبصارِهم كَما يرونَ الشمس صحوا لَيس بِها سحاب عياناوقوله (
هتيؤي رونَ فامضي(  

  . " رواه البخاريإنكم سترون ربكم عيانا"صلى اهللا عليه وسلم لقوله 
  واملعانية هى: الرؤية بالعني.

هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوا حجاب ؟ قالوا ال يا رسول اهللا وقوله صلى اهللا عليه وسلم  "
  قال : فإنكم ترونه كذلك )

  
"عرصات": مجع عرصة، وهو املكان  )في عرصات الْقيامة،وهم ( أي املؤمنني ) سبحانه يرونهقوله (

 مد مدوهذا هو املوضع األول يف رؤية املومنني اجللد. الواسع الفسيح ، الذي ليس فيه بناء؛ ألن األرض ت
  لرم 

  : القيامة  عرصاتالناس يف مسألة : أقسام 
  مؤمنون خلص ظاهراً وباطناً.. ١
  ظاهراً وباطناً.وكافرون خلص .  ٢
  ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناً، وهم املنافقون.. ٣
  فأما املؤمنون؛ فريون اهللا تعاىل يف عرصات القيامة وبعد دخول اجلنة. -
أما الكافرون؛ فال يرون رم مطلقاً، وقيل: يرونه؛ لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر األدلة يدل  -

  اهللا تعاىل( كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ ).على أم ال يرون اهللا؛ كما قال 
  .٨أما املنافقون؛ فإم يرون اهللا عز وجل يف عرصات القيامة، مث حيتجب عنهم وال يرونه بعد ذلك  

                                                           
وقال رمحه اهللا :وقد  ، ألن كفرهم أشد( كال إم عن رم يومئذ حملجوبون ) وهذا يعم املنافقني  لقوله تعاىل وعند الشيخ ابن باز أن املنافقني اليرون اهللا - ٨

) ٢٨/٤١٢( انظر جمموع الفتاوى ( جاء يف بعض الروايات ما يدل على أنه يأيت هذا اليوم األمة وفيها منافقوها لكن ليس فيه الصراحة بأم يرونه يوم القيامة.
  ه على الواسطية وتعلقي
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وتبقى هذه األمة ذكره حلال الناس يف عرصات القيامة " الصحيحني عند لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف
فيها منافقوها فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم 

مث يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون  ويف راوية عند مسلم " " احلديث اهللا فيقول أنا ربكم
هلم يضحك قال فينطلق م ويتبعونه ويعطى  ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حىت ننظر إليك فيتجلى

كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا مث يتبعونه وعلى جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء اهللا مث 
  احلديث ٩"يطفأ نور املنافقني مث ينجو املؤمنون

يف  )كَما يشاُء اُهللا تعالَى( املؤمنني لرموهذا هو املوضع الثاين يف رؤية ) الْجنة؛  ثُم يرونه بعد دخولِقوله(
  كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء اهللا يف زمن رؤيتهم إياه 

أم يرون اهللا  وهو  كيف يرى ربه، ولكن معىن الرؤية معلوم يعلم العبدفال الرؤية ال نعلم كيفيتها؛  و
  كما يرون القمر

أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو  علم إذا  العبد أن م القيامةومن مثرات اإلميان برؤية املؤمنني لرم يو
النظر إىل وجه اهللا كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء يرخص عنده يف جانب الوصول إىل رؤية 

  اهللا عز وجل؛ ألا غاية كل طالب، ومنتهى املطالب.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
يه اعلم أن هذا احلديث قد يتوهم منه أن املنافقني يرون اهللا تعاىل مع املؤمنني وقد ذهب إىل ذلك طائفة حكاه بن فورك لقوله صلى اهللا عل" قال النووي : - ٩

بإمجاع من يعتد به من علماء املسلمني وليس يف هذا  املنافقونوسلم وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهللا تعاىل وهذا الذي قالوه باطل بل ال يراه 
 يقتضي أن يراه مجيعهم احلديث تصريح برؤيتهم اهللا تعاىل وإمنا فيه أن اجلمع الذي فيه املؤمنون واملنافقون يرون الصورة مث بعد ذلك يرون اهللا تعاىل وهذا ال

  )٣/٢٩". ( شرح صحيح مسلم: ه سبحانه وتعاىل واهللا أعلموقد قامت دالئل الكتاب والسنة على أن املنافق ال يرا
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  (اإلميان باليوم اآلخر)
  فَصلٌ

وسلم مما يكُون بعد الْموت، فَيؤمنون بِفتْنة  بِالْيومِ اآلخرِ اإلميان بِكُلِّ ما أَخبر بِه النبِي صلى ا عليه اإلِميانِومن قوله (
َأما الْفتْنةُ؛ فَِإن الناس الْقَبرِ، ؟يمتَحنون ف وبِعذَابِ الْقَبرِ ونَعيمه. فَ كينا دم؟ و كبن رلِ: مجقَالُ للرفَي ،مورِهي قُب 

ت اُ الَّذين آمنوا بِالْقَولِ ومن نَّبِيك؟ ثَبفي نمقُولُ الْمؤفَي ،ةري اآلخفا ونْيالد اةيي الْحف ت ربي اُ، واإلِسالم  :الثَّابِ
ت الناس .ا عليه وسلم نَبِيي ديني، ومحمد صلى عمري، ساه؛ الَ أَداه هه : ئًا  وأَما الْمرتَاب؛ فَيقُولُ يش قُولُوني

يحصفَي ،يددح نم ةَزبربِم ب ْضر فَي ،ا فَقُلْتُههعمس لَوو ،ان؛ إالَّ اإلِنْسءيا كُلُّ شهعمسةً يحياإلِنْ ص ثُم .قع؛ لَصانس
ذه الْفتْنة إما نَعيم وإِما ه دعب  إِلَى أَن ،ذَابرىعةُ الْكُباميالْق تَقُوم(  
  وبيان عقيدة أهل السنة واجلماعة فيه  يف اإلميان باليوم اآلخرعقد املؤلف هذا الفصل 

  الدين أنه أحد أركان اإلميان الستة.، ومرتبته يف ةاإلميان باليوم اآلخر فريضة واجبو
  ومسى اليوم اآلخر باليوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده؛ فهو آخر املراحل.

ذا ": كل هوقوله رمحه اهللا: "اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه ومسل مما يكون بعد املوت
  . داخل يف اإلميان باليوم اآلخر

  وبِعذَابِ الْقَبرِ ونعيمه) الْقَبرِ فَيؤمنونَ بِفتنةقوله (
  : االختبار، واملراد بفتنة القرب: سؤال امليت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. الفتنة

فقد أخرج  ( يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة  )قوله تعاىل: وقد دل هلذا 
الشيخان من حديث الرباء بن عازب ـ رضي اهللا عنهما ـ عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال يف 

   .نزلت يف عذاب القرب }يثَبت اللَّه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِت{ :قوله تعاىل
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واْ بِالْقَولِ يثَبت اللَّه الَّذين آمن{ :فذلك قوله )ي حممدفيقول ريب اهللا ونبي ؟من ربك :يقال له( :زاد مسلم
الثَّابِت{  
  صلى اهللا عليه وسلم:" إنه قد أوحي إيل أمن تفتنون يف قبوركم مثل ( أو: قريباً من ) فتنة الدجال وقوله 

  
   )ورِهميمتحنونَ في قُب فَأَما الْفتنةُ؛ فَإِنَّ الناسقوله (

وهو ما بني موت اإلنسان وقيام الساعة،  ملراد ما هو أعم؛ فيشمل الربزخمدفن األموات، وا ووه :قربال
  سواء دفن امليت أو أكلته السباع يف الرب أو احليتان يف البحر أو اتلفته الرياح.

  منهم : ربزخ ويستثىنالناس كلهم يفتنون يف المسألة : 
 فهم مسؤول عنهم، وليسوا مسؤولني ،األنبياء  -١
صلى اهللا عليه وسلم:" كفي ببارقة السيوف على رأسه  لقوله الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا -٢

 "رواه النسائيفتنة
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:" رباط يوم وليلة خري من صيام  لقوله؛ يف رباطه إذا مات املرابط -٣

  عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان"شهر وقيامة، وإن مات؛ جرى عليه 
أي عذاب القرب وفتنته، وقيل: الشيطان فإنه يفنت الناس خبدعه إياهم وبتزيني املعاصي قوله (وأمن الفتان) 

  هلم
  ار واانني؛ ألم غري مكلفنيالصغمن ال عقل له ك -٤
  ثالثة أقسام:  فتنة القربيف  الناسمسألة :     

  .يف قبورهم مؤمنون خلص، ومنافقون ، وهذان القسمان يفتنون 
  .١٠ففي فتنتهم خالف،  وقد رجح ابن القيم يف كتاب " الروح" أم يفتنون، والثالث كفار خلص 

   ") ومن نبِيك؟ فَيقَالُ للرجلِ: من ربك؟ وما دينك؟قوله (
من ربك ومادينك ومن نبيك الذي ملكان يأتيان إىل اإلنسان يف قربه، وجيلسانه، ويسأالنه،  له القائل

حىت إنه ليسمع قرع نعال املنصرفني عنه، ومها يسأالنه، وهلذا كان من هدي النيب صلى اهللا بعث إليك 
بيت؛ فإنه األن عليه وسلم؛ أنه إذا دفن امليت؛ وقف عليه ، وقال:" استغفروا ألخيكم واسألوا له التث

  يسأل.

                                                           
  )وهى أن السؤال يف القرب هل هو عام يف حق املسلمني واملنافقني والكفار أو خيتص باملسلم واملنافق-  املسألة احلادية عشر -) ٨٣الروح (ص  - ١٠
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  كما ورد بذلك اخلرب عند الترمذي  ) ونكري ،منكر(امسهما:  اللذان يسأالن امليت  امللكانمسألة : 
  ألمرين :  وأنكر بعض العلماء هذين األمسني

  أن احلديث الوارد يف تسميتهما ضعيفاألول :
  ذين األمسني املنكرين فكيف ينعتان بأوصاف الثناء املالئكة وصف ألن اهللا والثاين :

، هذه التسمية ليس ألما منكران من حيث ذوامااحلديث حسنه بعض أهل العلم ، مث أن :بأن وأجيب 
ال يعرفهما، وليس له ما علم سابق، وقد قال إبراهيم ألضيافه  يتولكنهما منكران من حيث إن امل

   ان منكر ونكري؛ ألما غري معروفني للميت.نه ال يعرفهم؛ فهذألاملالئكة ( قَوم منكَرونَ ) 
ربي اُهللا،  :الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة، فَيقُولُ الْمؤمن فيثَبت اُهللا الَّذين آمنوا بِالْقَولِقوله (

     .  )واِإلسالَم دينِي، ومحمد صلى اهللا عليه وسلم نبِيي
 ةبطَي ةرجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللَّه برض فكَي رت والقول الثابت: هو التوحيد؛ كما قال تعاىل ( أَلَم

  أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء ) 
ة، مناد من السماء: أن صدق عبدي؛ فافرشوه من اجلن ىنادفإذا أجاب املؤمن عن سؤال امللكني ،

  والبسوه من اجلنة، وافتحوا له باباً على اجلنة.
 يلج اإلميان قلبه؛ وإمنا كان يقول كما الذي مل املرتاب: الشاك واملنافق وشبههما )وأَما الْمرتاب(قوله 

يقُولُونَ شيئًا  فَيقُولُ: هاه هاه؛ الَ أَدري، سمعت الناس (.يقول الناس من غري أن يصل اإلميان إىل قلبه
برضفَي ،ه(  والضارب له امللكان اللذان يسأالنه. )فَقُلْتيددح نم ةبزراملرزبة: هي مطرقة من )بِم 

صلى اهللا عليه وسلم:" فيصيح صيحة يسمعها  يليه لقوله مما )يحةً يسمعها كُلُّ شيٍءص فَيصيح(.حديد
أي لغشي عليه أو  )اِإلنسانُ؛ لَصعق إالَّ اِإلنسانَ، ولَو سمعها( أخرجه البخاريمن يليه غري الثقلني". 

  مات من شدة هول ذلك
؛ أعناقهم على الرجال احتملها إذا اجلنازة قول يف  ورد إمناالصعق   ) اِإلنسانُ؛ لَصعق ولَو سمعها(وقوله 
 ويلها يا قالت صاحلة؛ غري كانت وإن قدموين! قالت:؛ صاحلة كانت فإن ":وسلم عليه اهللا صلى النيبل قا كما

  . " رواه البخاريلصعق؛ مسعه ولو ، اإلنسان إال شيء كل صوا يسمع ؟! ا يذهبون أين !
 صيحة فيصيح ":وسلم عليه اهللا صلى النيب فقالفلم يرد فيها أا لو مسغها اإلنسان لصعق  القرب؛ يف الصيحة أما

  واجلن. اإلنس: بالثقلني واملراد ، اللفظ ذا البخاري أخرجه ."الثقلني غري يليه من يسمعها
  ، منها:املعذب يف قربه له حكم عظيمة  صياحلاإلنسان  عدم مساع :مسألة 
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ما أشار إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله:" لوال أ ال تدافنوا؛ لدعوت اهللا ان يسمعكم من عذاب : - ١
  رواه مسلم القرب"

عدم إزعاج ألهله، ألن أهله إذا مسعوا ميتهم يعذب ويصيح؛ مل و ستراً للميت العذابفاء يف إخ : - ٢
  يستقر هلم قرار.

لو مسع الناس صراخ املعذبني؛ لكان اإلميان بعذاب القرب من باب اإلميان بالشهادة، ال من باب : - ٣
قطعاً؛ لكن إذا  هألن الناس سوف يؤمنون مبا شاهدو حان؛اإلميان بالغيب ، وحينئذ تفوت مصلحة االمت

  كان غائباً عنهم، ومل يعلموا به إال عن طريق اخلرب؛ صار من باب اإلميان بالغيب .
   )عذَاب، إِلَى أَنْ تقُوم الْقيامةُ الْكُبرى، ثُم بعد هذه الْفتنة إما نعيم وإِماقوله (

عذاب القرب  ، وقد دلّ على ،إما عذاب وإما نعيم إىل قيام الساعة فتنة القرب وسؤال امللكنيبعد :أي 
  كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  وإمجاع املسلمني. ونعيمه
يام الساعة؛ وهذا قبل ق ( النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً )،قوله تعاىل يف آل فرعون: فكتاب الأما من 

   ( ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ )بدليل قوله 
مارواه مسلم من حديث زيد بن ثابت أن رسول اهللا  وأما السنة يف عذاب القرب ونعيمه؛ فمتواترة، ومنها

من عذاب القرب الذي أمسع منه، مث فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم « صلى عليه وسلم قال:
أقبل بوجهه فقال: تعوذوا باهللا من عذاب النار. قالوا: نعوذ باهللا من عذاب النار. فقال: تعوذوا باهللا من 

   »عذاب القرب.
ما ثبت يف " الصحيحني" من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر 

  احلديثبقربين؛ فقال:" إما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري..." 
فينادي مناد من السماء أن صدق «يف حديث الرباء بن عازب املشهور يف قصة فتنة القرب قال يف املؤمن: و

اجلنة، والبسوه من اجلنة، وافتحوا له بابا إىل اجلنة، فيأتيه من رحيها، وطيبها، ويفسح  عبدي فافرشوه من
له يف قربه مد بصره. وقال يف الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار، وافتحوا 

. احلديث رواه أمحد » له بابا من النار، فيأتيه من حرها ومسومها، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه
  وأبو داود.

ولو أن عذاب القرب غري ثابت؛ ما من عذاب القرب ،صالم:  يتعوذون يف وأما اإلمجاع؛ فكل املسلمني 
  صح أن يتعوذوا باهللا منه؛ إذ ال تعوذ من أمر ليس موجوداً، وهذا يدل على أم يؤمنون به.
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  على الروح واجلسد. وعذابه القرب نعيم مسألة : 
العذاب والنعيم على النفس والبدن مجيعا باتفاق أهل السنة واجلماعة تنعم  شيخ اإلسالم ابن تيمية " قال

النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل ا فيكون النعيم والعذاب عليهما 
  " أ.هيف هذه احلال جمتمعني كما يكون للروح منفردة عن البدن

  
على الروح، والبدن تابع هلا؛ كما أن العذاب يف الدنيا على البدن، والروح تابعة له،  أن العذاب األصلف

   .وليس على سبيل االستقاللبعاً، يتأثر ذا ت دلكن اجلسففي القرب يكون العذاب أو النعيم على الروح، 
  

م مستحقون لذلك ، وألنه لو للكفار؛ دائم، وال ميكن أن يزول العذاب عنهم؛ أل القرب  عذاب مسألة :
ستمرار يف عذاب إىل يوم زال العذاب عنهم؛ لكان هذا راحة هلم ، وهم ليسوا أهالً لذلك؛ فهم با

  .القيامة
أما عصاة املؤمنني الذين يقضي اهللا تعاىل عليه بالعذاب؛ فهؤالء قد يدوم عذام وقد ال يدوم ، وقد يطول 

  اهللا عز وجل. وقد ال يطول؛ حسب الذنوب، وحسب عفو
   يف األمور اخلربية الغيبية هو التسليم العبدالواجب على :  قاعدة 

امليت يدفن يف قرب ضيق؛ فكيف يوسع له مد فما يرد على اخلاطر من  عامل الغيب ال يقاس بعامل الشهادة
  ، أو املشاهد إذا فتحنا القرب وجدنا امليت على حاله ال عذاب أو نعيم  البصر

، فكل مايطرأ على خاطرك من  تبعادنا ما تدل عليه حسب املشاهدالنصوص الصحيحة؛ السال ترد ف
  أحوال القرب مما يستبعد باملشاهدة ، فعليك بالتسليم وقل آمنت وصدقت
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ع علَيها  وتَقُوم الْقيامةُ الَّتي أَخبر اُ بِها في .األجساد فَتُعاد األَرواح إِلَىقوله " مأَجو ،هولسانِ رسلَى لعو ،تَابِهك
ونملسالْم. اةرع فَاةح ني الَمالْع ب رل مورِهقُب نم اسالن قُومفَي ب صقُ . فَتُن رالْع مهلْجِميو ، س مالش مهننُو متَدالً ، وغُر 

تالْمواِزين ، فَتُوَزن بِ ت مواِزينه ها أَعمالُ الْعباد ، { فَمن َثقُلَ ئك هم الْمفْلحون | ومن خفَّ ئك الَّذين  مواِزينه فَأُولَ فَأُولَ
وندالخ منهي جف مهوا أَنفُسرسذٌ  .} خالِ، فَآخماَألع فائحص يهو ،اوِينوالد رش تُنوهتَابذٌ  كوآخ ،هينمبِي
شماله أَو من وراء َظهرِه؛ كَما ج لَه يوم الْقيامة  قَالَ سبحانَه وتَعالَى: { وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئره في كتَابه بِ عنقه ونُْخرِ

 .}  كَفَى بِنفْسك الْيوم علَيك حسيبا اقْرأْ كَتَابك | كتَابا يلْقَاه منشورا

   )األجساد فَتعاد اَألرواح إِلَىقوله(
بعد النفخة الثانية يف الصور، بعد أن فارقتها باملوت، وهذه غري اإلعادة اليت تكون يف الربزخ حني  وذلك

ور، فيصعق من يف السماوات صيف ال ن اهللا يأمر إسرافيل فينفخسؤال امليت عن ربه ودينه ونبيه، وذلك أ
  واألرض؛ إال من شاء اهللا؛ مث ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير األرواح من الصور إىل أجسادها ، وحتل فيها .

خملوقة؛ فإذا كملت خلقتها؛ نفخ يف  بعد رفاا األرواح ال خترج من الصور؛ إال بعد أن تتكامل األجسادو
  دها.الصور، فأعيدت األرواح إىل أجسا

ملا زال وحتول وليس جتديداً، فإن اجلسد يتحول إىل تراب، والعظام تكون رميماً؛ جيمع اهللا  إعادة البعثو
  تعاىل هذا املتفرق، حىت يتكون اجلسد، فتعاد األرواح إىل أجسادها،

  لك اخللق الذي ابتدأه.: ( وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهون ) أي: يعيد ذقال تعاىل 
  )كتابِه، وعلَى لسان رسوله، وأَجمع علَيها الْمسلمونَ وتقُوم الْقيامةُ الَّتي أَخبر اُهللا بِها في .قوله (

 فأما كتاب اهللا تعاىل؛ فقد أكد اهللا تعاىل يف كتابه هذه القيامة، وذكرها اهللا عز وجل بأوصاف عظيمة،
  توجب اخلوف واالستعداد هلا:

ذْها تهنورت موي ) ( يمظٌء عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَيي ):ا فقال تعاىلمع ةعضرلُ كُلُّ م
  وما هم بِسكَارى ولَكن عذَاب اللَّه شديد ) أَرضعت وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى 



114 
 

الْمبثُوث )  وقال تعاىل: ( الْقَارِعةُ ) ( ما الْقَارِعةُ ) ( وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ) ( يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ
  ( وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ ) 

  كلها مروعة خموفة؛ ألا عظيمة صاف هلا يف القرآن كثرية؛واألو
غاية  بني الرسول عليه الصالة والسالم ا ما يكون فيهافقد فاألحاديث يف ذكر القيامة كثرية،  وأما السنة
الكتاب وغري ذلك مما بينه الرسول صلَّى وأخذ كما سيأيت إن شاء اهللا يف ذكر احلوض والصراط والبيان ،

  ه علَيه وسلَّم.اللَّ
قد أمجع املسلمون إمجاعاً قطعياً على اإلميان بيوم القيامة، وهلذا كان من أنكره؛ فهو كافر؛ إال إذا كان و

  غريباً عن اإلسالم وجاهالً؛ فإنه يعرف؛ فإن أصر على اإلنكار بعد ذلك؛ فهو كافر.
   )غُرالً الْعالَمني حفَاةً عراةًفَيقُوم الناس من قُبورِهم لرب  .قوله (
  بعد النفخة الثانية يف الصورأرواحهم إىل أجسادهم  عودتوذلك 

هذا بناء على األغلب وإال؛ فقد يكون اإلنسان غري له سبحانه و من قبورهمفيناديهم اهللا عزوجل فيقومون 
  مدفون.

يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم * قال اهللا تعاىل: ( واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ 
  الْخروجِ ) 

وم الناس لرب الْعالَمني قال اهللا تبارك وتعاىل: ( أَال يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ ) ( ليومٍ عظيمٍ ) ( يوم يقُو
 (  

  :ويكونون حال قيامهم
  ليس عليهم نعال وال خفاف " حفاة" 

  ليس عليهم لباس للجسد. " عراة":
  رل: مجع أغرل، وهو الذي مل خينتمل ينقص من خلقهم شيء، والغ " غرالً:"

رسول اهللا الرجال والنساء ينظر ؛ قالت عائشة: يا عن هذا احلالوملا حدث النيب عليه الصالة والسالم 
 بعضهم إىل بعض؟! فقال:" األمر أشد من أن يهمهم ذلك "( ويف رواية: من أن ينظر بعضهم إىل بعض )

  متفق عليه
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امرِئٍ  يوم يفر الْمرُء من أَخيه ) ( وأُمه وأَبِيه ) ( وصاحبته وبنِيه ) ( لكُلِّ(فكل إنسان له شأن يغنيه: 
 ( نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنصلى  لقولهيكسون بعد هذا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصالة والسالم؛  مث م

  " متفق عليهوإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم"اهللا عليه وسلم 
   )وتدنو منهم الشمسقوله (

تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق  لقوله صلى اهللا عليه وسلم :" ،تقرب منهم الشمس، مقدار ميل :إي
  " رواه مسلمحىت تكون منهم كمقدار ميل

قريبة، وإذا   مسافة فإاوعلى كال القولني ميل املكحلة؛ ، وقيل : املعروفة املسافة" قيل املراد به :امليل "و
  فكيف إذا كانت عن الرؤوس مبقدار ميل  كانت هذه حرارا يف الدنيا ، وبينها من البعد شيء عظيم؛

النيب  كيظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله؛ كما أخرب بذلو يسلمون من الشمس هناك أناس: مسألة
:" إمام عادل،  وشاب نشأ يف طاعة اهللا، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن وهم صلى اهللا عليه وسلم

حتابا يف اهللا اجتمعا علي وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال: إين أخاف اهللا ، 
  ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهللا خالياً؛ ففاضت عيناه" 

  " رواه مسلممن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله": صلى اهللا عليه وسلممن أنظر معسرا لقوله و
   " يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلهمسألة : املراد بالظل يف قوله " و

يستلزم توهم أنه ظل ذات الرب عز وجل؛ فإن هذا باطل؛ ألنه يوليس كما  فيستظلون به ،اهللا خيلقه ظل
  ١١كون الشمس حينئذ فوق اهللا عز وجلأن ت

إىل موضع اللجام من الفرس، وهو  العرق يصل منهم  أي بعد دنو الشمس منهم )ويلْجِمهم الْعرققوله (
بعضهم يصل العرق إىل كعبيه، وإىل ركبتيه، وإىل حقويه، غاية ما يصل إليه العرق، و الفم، ولكن هذا

  خمتلفون يف هذا العرق، على حسب أعماهلم.ومنهم من يلجمه، فهم 
تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت "صلى اهللا عليه وسلم  قال عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال :

تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق فمنهم من يكون إىل كعبيه ومنهم من 

                                                           
) ٢/١٤٤كره الشيخ رمحه اهللا ، والثاين :أنه ظل العرش  قال ابن حجر يف الفتح (ألهل السنة يف عود الضمري يف قوله ( إال ظله )  أقوال : أحدمها : ماذ -  ١١
  وقيل املراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم اهللا يف ظل عرشه فذكر احلديث .:

) وتعليقه ٢٨/٤٠٢ظل مطلق فهو صفة لرب العاملني انظر (جمموع الفتاوى ( وعند الشيخ ابن باز أن املراد بالظل يف هذا احلديث ظل العرش ، وما ورد من
 على بلوغ املرام /كتاب الزكاة/الشريط الثاين/الوجه الثاين



116 
 

حقويه ومنهم من يلجمه العرق إجلاما قال وأشار رسول اهللا صلى يكون إىل ركبتيه ومنهم من يكون إىل 
  " رواه مسلم اهللا عليه وسلم بيده إىل فيه

  
  
  
  

موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ |  الْموازِين ، فَتوزنُ بِها أَعمالُ الْعباد ، { فَمن ثَقُلَت فَتنصبقوله (
 فَّتخ نموهازِينوونَ مدالخ منهي جف مهوا أَنفُسِسرخ ينالَّذ كلَئفَأُو(  

  .ة: ما تقدر به األشياء خفة وثقالاملوازين مجع ميزان، وهو لغ
  وشرعا: ما يضعه اهللا يوم القيامة لوزن أعمال العباد 

صلى -عمرو بن العاص عن النيب حلديث عبد اهللا بن ،  وهو ميزان حسي له كفتان توضع األعمال فيه 
  يف صاحب البطاقة قال: "فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة" احلديث -اهللا عليه وسلم

  اإلفرادتارة باجلمع وتارة ب امليزان ذكر وردت النصوص بمسألة : 
والْوزنُ يومئذ الْحق (وقال تعاىل     ) ( ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامةفمثال اجلمع: قول اهللا تعاىل: 

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم بِما كَانوا ( فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ )
  بِآياتنا يظْلمونَ )

وأما اإلفراد؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:" كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان 
  متفق عليه يف امليزان: سبحان اهللا وحبمده ، سبحان اهللا العظيم" 

ه متعدد، وأفردت حيث أن ( فَمن ثَقُلَت موازِينه )مجعت باعتبار املوزون؛ بدليل قوله:  إاواجلمع بينهما :
  باعتبار أن امليزان واحد،  

  )فَتوزنُ بِها أَعمالُ الْعباد( وقوله
( يومئذ يصدر الناس أَشتاتاً ليروا أَعمالَهم ) ( سواء كان خرياً أم شراً:قال اهللا تعاىل  العمل الذي يوزنف

 ( هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو ) ( هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم  
  وقيل : إن الذي يوزن صحائف األعمل 

   ديث صاحب البطاقةحل
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  وقيل : إن الذي يزون العامل 
  )  وزناً ( أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم فَال نقيم لَهم يوم الْقيامةقوله تعاىل: ل

  إن معىن قوله: ( فَال نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً ) يعين: قدراً. : ونوقش
: والذي نفسي عن قدم  عبداهللا بن مسعود حني ضحك الصحابة من دقتها صلى اهللا عليه وسلم: قوله و

  .أن الذي يوزن العامل وظاهره  بيده؛ هلما يف امليزان أثقل من أحد"
  
ن صحائف أعماله، أو يوزن هو : أن الذي يوزن هو العمل، وخيص بعض الناس، فتوزاجلمع بينها و

  ١٢نفسه
دليل على ) فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ  ومن خفَّت موازِينه ( اىلقوله تع:يف  مسألة

  الكفار توزن أعماهلم أن 
( أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت : أن الكفار ال توزن أعماهلم؛ لقوله تعاىل  وقيل

  .أَعمالُهم فَال نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً )
  ١٣فيقام الوزن؛ إلظهار احلجة عليه،  الصحيح أن األعمال توزن كُلَّهاو
   

اليت كتبتها  )وهي صحائف اَألعمالِ ( مجع ديوان،  )الدواوِين (أي تفرق وتفتح لقارئها )وتنشر ( قوله
وآخذٌ كتابه بِشماله أَو من وراِء  (وهم املؤمنون )بِيمينِه فَآخذٌ كتابه( املوكلون بأعمال بين آدماملالئكة 
رِها( وهم الكافرون )ظَهكَم هرطَآئ اهنمأَلْز انكُلَّ إِنسالَى: { وعتو هانحبي (أي عمله )قَالَ سه  فقنع

 رِجخناوورنشم لْقَاها يابتك ةاميالْق موي أْ ( أي مفتوحاً؛ ال حيتاج إىل تعب وال إىل مشقة يف فتحه )لَهاقْر
 كابا(.وانظر ما كتب عليك فيه )كَتِسيبح كلَيع موالْي فِْسككَفَى بِن  {.( 
  .للحسنات ، وللسيئات الكتابة يف صحائف األعمالمسألة :

  :يكتب من احلسنات  
 ما عمله اإلنسان -١

                                                           
ا تثقل "ومجع بعض العلماء بني هذه النصوص بأن اجلميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إ وقال رمحه اهللا يف تعليقه على ملعة اإلعتقاد : -  ١٢

  أ.ھـ  "وختف حبسب األعمال املكتوبة صار الوزن كأنه لألعمال، وأما وزن صاحب العمل فاملراد به قدره وحرمته، وهذا مجع حسن واهللا أعلم.
 ویلحیث أن تعلیقھ على لمعة االعتقاد متقدم على شرح الواسطیة بزمن ط –رحمھ اهللا  –قلت: ولعل ما قالھ في شرح الواسطیة ھو ماترجح لھ 

 )١٤٦في الشرح اطلق الخالف ، والترجیح من تفسیره لسورة الكھف (ص  -  ١٣
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 أجر النية فقط  لهيكتب وما نواه،  -٢
 . ما هم به -٣
  قسمني: على ،اهلمو

  أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه، مث حيال بينه وبني إكماله. األول:
اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه  فهذا يكتب له األجر كامالً؛ لقوله تعاىل: ( ومن يخرج من بيته مهاجِراً إِلَى

  الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّه وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً ) 
  : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب له به حسنة كاملة؛ لنيته.الثاين

  
  منها : السيئات؛ فإنه يكتبو

 اإلنسان ما عمله -١
 .فيه ولكن عجز عنهما أراده وسعى  -٢
  ما نواه ومتناه. -٣

  من هم بالسئية فهو على ثالث أحوال :مسألة :
  فهو كالعامل وقد سعى فيها إن تركها عجزا؛  - ١
  إن تركها هللا؛ كان مأجوراً. - ٢
  إن تركها ألن نفسه عزفت عنها،أو مل تطرأ على باله؛ فهذا ال إمث عليه وال أجر. - ٣

أكثر من العمل، وال جيزي بالسيئات  إال مثل العمل؛ قال تعاىل: ( من واهللا عز وجل جيزي باحلسنات 
 ) وهذا من كرمه عز جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاَء بِالسيئَة فَال يجزى إِلَّا مثْلَها وهم ال يظْلَمونَ

  وحل ومن كون رمحته سبقت غضبه.
  )كتابه بِشماله أَو من وراِء ظَهرِهوآخذٌ  قوله ((

  ظاهر كالم املؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثالثة أوجه: باليمني، وبالشمال، ومن وراء الظهر.
ولكن الظاهر أن هذا االختالف اختالف صفات؛ فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ 

كتابه بشماله؛ فيأخذ بالشمال، وجتعل يده من اخللف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ ألنه من أهل الشمال، 
لعدل أن جيعل وكونه من وراء ظهره؛ ألنه ملا استدبر كتاب اهللا ، وويل ظهره إياه يف الدنيا؛ صار من ا

  كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ ختلع اليد الشمال حىت تكون من اخللف. واهللا أعلم 
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* * *  
  
  
  
  
  
  

،قوله ( مؤمنِ ده الْ بخْلُو بِعي و ، قاخلَالئ ُا ب اسحي تَابِ  و ي الْك ف كذَل ف صا و؛ كَمذُنُوبِه السنةفَيقَرره بِ ؛  .وا الْكُفَّارأَم و
اتُهنس ح وزَن ن تُ ةَ مب اسحم ونباسحفَال ي ، م الُهم ع د أَ تُع نلَكو ، م لَه اتنس الَ ح ؛ فَإِنَّهئَاتُه يسو  وقَفُونى، فَي ص تُح فَ

ها ون بِ رقَري ا وهلَيع(  
  الئق على أعماهلم يوم القيامةهذه اجلملة يف بيان حماسبة اخل

  العباد على أعماهلم يوم القيامة.اهللا إطالع  هو :واحلساب 
  الكتاب والسنة واإلمجاع  ى احلساب وقد دلّ عل

وأَما من أُوتي (( فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه ) ( فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً أما الكتاب؛ فقال تعاىل: 
  كتابه وراَء ظَهرِه ) ( فَسوف يدعو ثُبوراً ) ( ويصلَى سعرياً ) 

يف بعض صالته: "اللهم حاسبين حسابا يسريا" فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب ف أما السنة؛
  رواه أمحد،. به فيتجاوز عنه"عائشة رضي اهللا عنها: ما احلساب اليسري؟ قال: "أن ينظر يف كتا

  وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة.
وهم سبعون ألفًا من  -صلى اهللا عليه وسلم-احلساب عام جلميع الناس إال من استثناهم النيب : مسألة 

ثبت يف الصحيحني": أن النيب ملا هذه األمة منهم عكاشة بن حمصن يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب،
صلى اهللا عليه وسلم رأى أمته ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب، وهم الذين ال 

بسند  من حديث ثوبان  روي اإلمام أمحدو "يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون
  ." أن مع كل واحد سبعني ألفاً"جيد: 
  ) فَيقَرره بِذُنوبِه؛ كَما وصف ذَلك في الْكتابِ والسنة ويخلُو بِعبده الْمؤمنِ،قوله (
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يقول له: عملت كذا، فعز وجل دون أن يطلع عليه أحد،  ربه  يخلو بهف صفة حساب املؤمن هوهذ
 "ا عليك يف الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم: " سترله سبحانه وعملت كذا... حىت يقر ويعترف، مث يقول

  متفق عليه 
وسيئَاته؛ فَإِنه الَ حسنات لَهم، ولَكن  وأَما الْكُفَّار؛ فَال يحاسبونَ محاسبةَ من توزنُ حسناته .قوله ( 

،مالُهمأَع دعا تونَ بِهرقَريا وهلَيوقَفُونَ عى، فَيصحفَت(  
عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما ذكر حساب اهللا تعاىل لعبده  ديث ابن عمر رضي اهللاحل

املؤمن، وأنه خيلو به، ويقرره بذنوبه. قال " وأما الكفار املنافقون؛ فينادى م على رؤوس اخلالئق: هؤالء 
   الذين كذبوا على رم أال لعنة اهللا على الظاملني". متفق عليه

هي حماسبة املوازنة بني احلسنات والسيئات، وأما حماسبة التقرير والتقريع فثابتة  الكفار احملاسبة املنفية عنو
  عند مسلم  هريرة رضي اهللا عنهكما يدل على ذلك حديث أيب

ما حياسب عليه العبد من األعمال الصالة، وأول ما يقضي فيه بني الناس الدماء؛ ألن الصالة  ل أو: مسألة
  اء اعظم ما يعتدى به يف حقوق اآلدميني.أفضل العبادات البدنية، والدم

  
  (حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم ومكانه وصفته)

ا من اللَّبنِ، وأَحلَى من  عرصات الْقيامة الْحوض الْمورود للنبِي صلى ا عليه وسلم ، وفيقوله ( ماؤه أَشد بياضً
تُهيلِ، آنسالْع  ددعبرش ن يم ،رهش ُضه رعو ،رهش ُطولُه ،اءمومِ السا نُجدا أَبهدعأُ بظْم؛ الَ ي   )منه شربةً

  هذه اجلملة يف بيان حوض النيب ومكانه وصفته 
  هي املكان املتسع بني البنيان، واملراد به هنا مواقف القيامة.وعرصة، مجع العرصات: و

  املاء، واملراد به هنا: حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم.واحلوض: جممع 
  .مسائل :احلوض  ويف 
 صلى اهللا عليه وسلم أن خطب ذات يوم لقولهموجود اآلن؛  النيب صلى اهللا عليه وسلم : حوضاألوىل

  متفق عليه :" وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن"  وهو خيطب
  متفق عليه  وضي":" ومنربي على حصلى اهللا عليه وسلم  قالو

  أمرين: وهذا حيتمل
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  .غييب أمر نهأللكن ال نشاهده؛  املنرب على احلوض حقيقة اآلن  أناألول :
  أن املنرب يوضع يوم القيامة على احلوض.الثاين : 

: هذا احلوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم، الذي أعطيه النيب صلى اهللا عليه  الثانية
يغت فيه ميزابان ميدانه من اجلنة (، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  اجلنة؛ يرتالن إىل هذا احلوضوسلم يف 

  ) رواه مسلم أحدمها من ذهب واآلخر من ورق
زمن احلوض قبل العبور على الصراط؛ ألن املقام يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس يف حاجة إىل  :الثالثة

  .١٤الشرب يف عرصات القيامة قبل عبور الصراط
شريعته، وأما من استنكف يرد هذا احلوض املؤمنون باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، املتبعون ل :الرابعة

  عن اتباع الشريعة؛ فإنه يطرد منه.واستكرب 
أطيب من ريح املسك؛ كما  و وأحلى من العسل يف كيفية مائه: ماؤه أشد بياضاً من اللنب :اخلامسة 

  لى اهللا عليه وسلم ثبت به احلديث عن النيب ص
".كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث، ويف  " آنيته عدد جنوم السماءاملؤلف: قاليف آنيته:  :السادسة
وهذا اللفظ أمشل؛ ألنه يكون كالنجوم يف العدد ويف الوصف بالنور  آنيته كنجوم السماء"،بعضها:" 

  واللمعان؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة.
  احلوض: من يشرب منه شربة؛ ال يظمأ بعدها أبداًآثار  :السابعة 
هذا و كما أخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ،: مساحة احلوض: طوله شهر وعرضه شهرالثامنة 

يقتضي أن يكون مدوراً؛ ألنه ال يكون ذه املساحة من كل جانب؛ إال إذا كان مدوراً، وهذه املسافة 
  يب صلى اهللا عليه وسلم من سري اإلبل املعتاد.باعتبار ما هو معلوم يف عهد الن

وإن كان فيه مقال:" إن لكل نيب ، رواه الترمذيالذي ديث احلجاء يف كما  لكل نيب حوض: التاسعة 
  حوضاً "

لكن هذا يؤيده املعىن، وهو أن اهللا عز وجل حبكمته وعدله كما جعل للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أمته؛ كذلك جيعل لكم نيب حوضاً ، حىت ينتفع املؤمنون باألنبياء السابقني، لكن حوضاً يرده املؤمنون من 

  احلوض األعظم هو حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وسلم .
  

                                                           
  ) _باب في الحوض)١١/٤٦٦اختلف أھل السنة في الحوض ھل ھو قبل الصراط أم بعده على قولین ( انظر فتح الباري ( - ١٤
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  (الصراط وصفة مرور الناس عليه)
والنارِ، يمر الناس علَيه علَى قَدرِ أَعمالهِم،  بين الْجنةمنصوب علَى متْنِ جهنم، وهو الْجِسر الَّذي  والصراطُقوله (
مهنم فَمهنمو ،ق ركَالْب رمن يم مهنمرِ، وصحِ الْب كَلَم رمي نم مهنمو ،ادوسِ الْجكَالْفَر رمن يم مهنيحِ، ومكَالر رمن ين  مم رمي

شيا، ومنهم من يزحف زَحفًا، ومنهم من يخْطَف خطْفًا كَرِكَابِ اإلِبِلِ، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من ي مش مي 

اسالن فتَخْط يبلكَال هلَيع الْجِسر ؛ فَِإنمنهي جلْقَى فيو م نهِم، فَمالمذَابَِأع  ر علَى الصراط؛ دخلَ الْجنةَ. فَإِ

ضٍ عبروا علَيه؛ وقَفُوا علَى قَنطَرة بين الْجنة والنارِ، عن بهِم مض عبل ص ذن لَهم  فَيقْتَ وا؛ أُ ذَا هذِّبوا ونُقُّ في دخولِ  فَإِ
ةنالْج ب ح تَفْتسن يلُ مأَووةنالْج مِ اباألُم نةَ منلُ الْجخدن يلُ مأَوعليه وسلم ، و صلى ا دمحم تُهأُم.((  

  يف هذه اجلملة بيان الصراط وحال الناس حني العبور عليه 
   وهو اجلسر املنصوب على النار ليعرب الناس منه إىل اجلنة والصراط :

" رواه أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف" بلغين أيب سعيد اخلدري  لقولصراط دقيق جداً؛ المسألة :  
  مسلم
مث يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري  "صلى اهللا عليه وسلم  لقوله، وليس بدقيق  طريق واسعهو : وقيل 

  متفق عليه"جهنم قلنا يا رسول اهللا وما اجلسر قال مدحضة مزلة
  طريق واسع، أما الضيق؛ فال يكون دحضاً ومزلة.والدحض واملزلة ال يكونان إىل يف  

  له وجهة قوية.وكال القولني 
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  وقوله:" منصوب على منت جهنم"؛ يعين: على نفس النار.
  املؤمنون؛ ألن الكفار قد ذهب م إىل النار . وهم :" مير الناس":قولهو

  : هلم أحوال عند املرور على الصراط مسألة :الناس 
من يمر كَلَمحِ الْبصرِ، ومنهم من  ، يمر الناس علَيه علَى قَدرِ أَعمالهِم، فَمنهم(وبينهم املؤلف بقوله 
كَرِكَابِ اِإلبِلِ،  من يمر من يمر كَالريحِ، ومنهم من يمر كَالْفَرسِ الْجواد، ومنهم يمر كَالْبرقِ، ومنهم

  ) ومنهم
؛ كان سريعاً يف الدنيا فمن كان سريعاً يف قبول ما جاءت به الرسل الناس عليه على قدر أعماهلم؛ ومرور 

؛ كان بطيئاً يف عبور الصراط؛ جزاء وفقاً، قبول ماجاءت به الرسليف عبور الصراط، ومن كان بطيئاً يف 
  واجلزاء من جنس العمل.

   ) فَإِنَّ الْجِسر علَيه كَالَليب ويلْقَى في جهنم؛ منهم من يخطَف خطْفًاقوله َ(و
   ويطرح يف جهنم يؤخذ بسرعةفاليستطيع العبور بل 

ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت  قال صلى اهللا عليه وسلم يف وصف اجلسر "
   " متفق عليهبه

  .مجع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس والكالليب :
صراط الم على هل هاهلم السيئة فيكون اختطافبسبب أعما أي  )بِأَعمالهِم تخطف الناس(وهذه الكالليب 

  .حبسب اختطاف الشبهات والشهوات هلم عن الصراط املستقيم
هي النار اليت يلقى فيها الكفار،  املوحدين عصاةم منه أن النار اليت يلقى فيها يفه " فيلقى يف جهنم":قوله 

  تكون حارة مؤملة لكنها ليست كحرارا بالنسبة للكافرين.فولكنها ال تكون بالعذاب كعذاب الكفار، ، 
حرم اهللا "ا ثبت ذلك عن النيب عليه الصالة والسالم يف  الصحيحنيملمث إن أعضاء السجود ال متسها النار؛ 

إن النار تأكل كل شيء من بن آدم إال (وعند النسائي  "ابن آدم أثر السجودعلى النار أن تأكل من 
  اجلبهة واألنف والكفان والركبتان وأطراف القدمني.ومواضع السجود هي : )موضع السجود

وقَفُوا ( الصراطأي  )عبروا علَيه؛ فَإِذَا ( من النار ألنه جنا )فَمن مر علَى الصراط؛ دخلَ الْجنةَ.قوله(
ةطَرلَى قَنارِ، (اجلسر وما ارتفع من البنيان هيالقنطرة :) عالنو ةنالْج نيضٍ بعن بهِم مضعبل صقْتغري  )فَي

القصاص األول الذي يف عرصات القيامة؛ ألن هذا قصاص أخص؛ ألجل أن يذهب الغل واحلقد 
  .فيكون هذا مبرتلة التنقية والتطهريوالبغضاء اليت يف قلوب الناس، 
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قال صلى اهللا عليه وسلم:{ خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس 

  رواه البخاري منه مبرتله كان يف الدنيا }حممد بيده ألحدهم أهدى مبرتله يف اجلنة 
القنطرة اليت بني اجلنة والنار؛ ألجل تنقية ما يف القلوب ، حىت يدخلوا اجلنة وليس يف قلوم غل؛ كما ف

 ( نيقَابِلترٍ مرلَى ساناً عولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزنو ) :قال اهللا تعاىل  
فال جيدون الباب مفتوحاً، ولكن النيب صلى اهللا  ) في دخولِ الْجنة فَإِذَا هذِّبوا ونقُّوا؛ أُذنَ لَهم (قوله 

  عليه وسلم يشفع إىل اهللا يف أن يفتح هلم با باجلنة
" صحيح مسلم " أن  ا ثبت يفمل )محمد صلى اهللا عليه وسلم  وأَولُ من يستفْتح باب الْجنة( وقوله 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أنا أول شفيع يف اجلنة"، ويف لفظ " أنا أول من يقعر باب اجلنة، ويف 
فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: حممد .   -أي: أطلب فتح الباب –  باب اجلنة يوم القيامة فاستفتحلفظ:" آيت

  فيقول: بك أمرت ال أفتح ألحد من قبلك"
حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن الشفاعة األوىل اليت يشفعها يف  عرصات نبينا نعمة اهللا على  وهذا من

القيامة إلزالة الكروب واهلموم والغموم، والشفاعة الثانية لنيل األفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
  الصالة والسالم يف دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم.

( حتى واشار إليه اهللا عز وجل بقوله صالة والسالم؛ ال بعد شفاعة الرسول عليه الوال دخول إىل اجلنة إ
؛ فإنه مل يقل: حىت إذا جاءوها؛ فتحت! وفيه إشارة إىل أن هناك شيئاً قبل  إِذَا جاُءوها وفُتحت أَبوابها )

   الفتح، وهو الشفاعة . 
ألم يأتوا مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ باهللا  اُءوها فُتحت أَبوابها  )( حتى إِذَا جأما أهل النار؛ فقال فيهم: 

  منها.
ا ثبت يف " صحيح مسلم " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مل ).أُمته وأَولُ من يدخلُ الْجنةَ من اُألممِقوله (

يوم القيامة ، وحنن أول من يدخل  حنن اآلخرون األولونقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:" 
   "اجلنة
فأبواا متعددة وقد بينها )  ( حتى إِذَا جاُءوها وفُتحت أَبوابهاأبواب اجلنة مثانية؛ قال اهللا تعاىل : مسألة

 "يف اجلنة مثانية أبواب فيها باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون بقوله "النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه البخاري
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إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية؛ فيمن توضأ وأسبغ والوضوء وتشهد:"  لموقال صلى اهللا عليه وس
  رواه مسلم يدخل من أيها شاء"

؛  ينادون املكثرون منها وهذه األبواب كانت مثانية حبسب األعمال؛ ألن كل باب له عمال؛ فأهل الصالة
باب الصدقة، وأهل اجلهاد من باب اجلهاد، وأهل الصيام من باب  من باب الصالة، وأهل الصدقة من

  الريان.
وقد يوفق اهللا عز وجل بعض الناس ألعمال صاحلة شاملة؛ فيدعى من مجيع األبواب؛ كما يف 

من أنفق زوجني يف سبيل الصحيحني"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:" 
...." وذكر احلديث ، وفيه: فقال أبو بكر رضي اهللا واب اجلنة: يا عبد اهللا ! هذا خرياهللا؛ نؤدي من أب

عنه: بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة؛ فهل يدعى أحد من 
  " نعم، و أرجو أن تكون منهم".تلك األبواب كلها ؟ قال:
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  )r(شفاعات النيب 
شفَع فَي أَهلِ الْموقف ولَه صلى ا عليه وسلم في الْقيامة َثالثقوله ( لَى؛ فَيةُ األُوفَاعا الشأَم :اتفَاعتَّى  شح

،نُوحو ،م؛ آداءاَألنْبِي ع اجتَري أَن دعب مهنيضَى ب تَنتَهِي إلَيه.  مريم عنِ الشفَاعة حتَّىوإِبراهيم، وموسى، وعيسى ابن  يقْ
ع في أَهلِ شفَ ةُ؛ فَييةُ الثَّانفَاعا الشأَمتَانِ واصتَانِ خفَاعالش اتَانهة. ونلُوا الْجخدأَن ي ةنةُ  الْجفَاعا الشأَمو .لَه

تَحنِ اسيمف ع شفَ ثَةُ؛ فَيالثَّالق نييقدالصو ني بِيرِ النائسلو ةُ لَهفَاعالش هذهو ،ارالن  ارالن قتَحنِ اسيمف ع شفَ فَي ،مرِهغَيو
ج اُ من أَن الَّ يدخلَها، ج منها. ويْخرِ ْخرا أَن يلَهخد نيمف ع شفَ يو غ ْضله ورحمته، ويبقَىالنارِ أَقْواما بِ  ري شفَاعة؛ بلْ بِفَ

ُا ئ ش نا، فَينْيلِ الدأَه نا ملَهخد نمضْلٌ ع ضَمنتْه الدار  وأَصناف ما    .لَها أَقْواما فَيدخلُهم الْجنةَ في الْجنة فَ تَ
الثَّوابِ وسالْح نم ةرقَابِاآلخالْعبِ ابِ و الْمنزلَة من السماء، واآلَثارِ  والْجنة والنارِ وتَفَاصيلُ َذلك مذْكُورة في الْكُتُ

ُثورِ عنِ شفي ويكْفي، فَمنِ من َذلك م اَألنْبِياء، وفي الْعلْمِ الْموروث عن محمد صلى ا عليه وسلم من الْعلْمِ الْمأْ ا ي
هدجو تََغاهاب(  

   به منها rهذه اجلملة يف بيان الشفاعة وما اختص النيب 
  .ط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة: التوسةوالشفاع
  أقسام الشفاعة . :مسألة
  إىل قسمني:  الشفاعة  تنقسم
ويزعمون أم شفعاء هلم  ايعبدو أصنامهم؛ حنيتعلق به املشركون يف يوهي اليت : شفاعة باطلة: األوىل

فَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضا ال يم اللَّه وند نونَ مدبعيعند اهللا ، كما قال تعاىل: ( و دنا عناؤ
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تعاىل: ( فَما تنفَعهم  لقولهة ال تنفع؛ باطل وهياللَّه ) ويقولون ( ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ) 
 ( نيعافةُ الشفَاعش  

  مجعت شروطاً ثالثة::وهي اليت شفاعة صحيحة:الثانية 
                   : رضى اهللا عن الشافع.األول
   : رضاه عن املشفوع لهالثاين

  ومن مل يرض عنهم . لكن الشفاعة العظمى يف املوقف عامة جلميع الناس من رضي اهللا عنهم 
  يف الشفاعة. سبحانه نهذ: إالثالث

  واإلذن ال يكون إال بعد الرضى عن الشافع واملشفوع له.
من يشاُء قوله تعاىل ( وكَم من ملَك في السماوات ال تغنِي شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لل

  ويرضى ) 
  وقال تعاىل: ( يومئذ ال تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَوالً ) 

  وقال سبحانه ( وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى ) 
  تضمنت الشروط الثالثة، والثانية: تضمنت شرطني، والثالثة تضمنت شرطاً واحداً. األوىل فاآلية

   للنيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث شفاعات:ذكر املؤلف رمحه اهللا أن 
  الشفاعة العظمى. األوىل :
  الشفاعة ألهل اجلنة ليدخلوا اجلنة. الثانية :
  الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها ، وفيمن دخلها أن خيرج منها. الثالثة :
حتى يقْضى بينهم بعد أَنْ يتراجع اَألنبِياُء؛ آدم،  أَهلِ الْموقف أَما الشفَاعةُ اُألولَى؛ فَيشفَع فَيفقال (
،وحنى وتح ةفَاعنِ الشع ميرم نيسى ابعى، ووسمو ،يماهرإِبو هإلَي هِيتنت(  

ن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ما رواه البخاري ومسلم عن  أيب هريرة رضي اهللا عنه: أويدل هلذا 
" أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون فيم ذلك؟ جيمع اهللا الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد؛ 

يسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر،  وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال 
ن ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعضهم حيتملون ، فيقول الناس: أال ترو

لبعض: عليكم بآدم! فيأتونه ، فيقولن له: أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر 
املالئكة فسجدوا لك؛ أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول: إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله 
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بعده مثله، وإنه اين عن الشجرة، فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إىل نوح! فيأتون ولن يغضب 
نوحاً، فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وقد مساك اهللا عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إىل 

وة دعوا على ربك؛ إال ترى إىل ا حنن فيه؟ فيقول كما قال آدم يف غضب اهللا ، وإنه قد كانت يل دع
قومي؛ اذهبوا إىل إبراهيم! فيأتون إبراهيم ، فيقولون: يا إبراهيم ! أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض؛ 
اشفع لنا إىل ربك؛ إال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول كما قال آدم يف غضب اهللا، وإين قد كذبت ثالث 

سى! أنت رسول اله ، فضلك اهللا  برسالته كذبات؛ إذهبوا إىل موسى! فيأتون موسى ، فيقولون: يا مو
وبكالمه على الناس؛ اشفع لنا إىل ربك؛ أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول كما قال آدم يف غضب اهللا ، 

وإين قد قتلت نفساً مل أومر بقتلها؛ اذهبوا إىل عيسى فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى! أنت رسول اهللا 
ت الناس يف النهد صبياً؛ أشفع لنا غلى ربك؛ إال ترى إىل ما حنن فيه ؟ وكلمته إيل مرمي وروح منه وكلم

فيقول كما قال آدم يف غضب اهللا ومل يذكر ذنباً، وكلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! 
اذهبوا إىل حممد ! فيأتون حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون يا حممد أنت رسول اهللا وخامت األنبياء، 

ر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إىل ربك؛ أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فأنطلق ، فآيت وقد غف
حتت العرش، فأقع ساجداً لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاً مل يفتحه 

  ديث.احل …." سل تعطه، واشفع تشفععلى أحد قبلي، مث يقال: يا حممد! ارفع رأسك؛ 
الشفاعة العظمى ال تكون ألحد أبداً إال للرسول عليه الصالة والسالم، وهي أعظم الشفاعات؛   وهذه

  ألن فيها إراحة الناس من هذا املوقف العظيم والكرب والغم.
  )الْجنة أَن يدخلُوا الْجنة.  وأَما الشفَاعةُ الثَّانِيةُ؛ فَيشفَع في أَهلِقوله (

رواه مسلم  عن حذيفة وأيب هريرة رضي اهللا عنهما؛ قاال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ويدل هلذا ما
وسلم:" جيمع اهللا تبارك وتعاىل الناس، فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة، فيأتون آدم ، فيقولون: يا أبانا 

  فيقوم فيؤذن له.." احلديث.! استفتح لنا اجلنة..." وذكر احلديث ، وفيه:" فيأتون حممداً، 
   )لَه وهاتانَ الشفَاعتان خاصتان(قوله 
  الشفاعة يف أهل املوقف أن يقضى بينهم، والشفاعة يف دخول اجلنة. أي

وهناك أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، ال تكون لغريه، وهي الشفاعة يف عمه أيب 
يف ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي  يكونخترجه من النار، بل  ولكنها شفاعة ال، طالب، مع أنه كافر

  متفق عليه :" ولوال أنا؛ لكان يف الدرك األسفل من النار" صلى اهللا عليه وسلممنه دماغه؛ قال 
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  أجل ما حصل من دفاعه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه.من هذا و
 النار، وهذه الشفَاعةُ لَه ولسائرِ النبِيني والصديقني ثَّالثَةُ؛ فَيشفَع فيمنِ استحقوأَما الشفَاعةُ القوله (

  )ويشفَع فيمن دخلَها أَن يخرج منها وغَيرِهم، فَيشفَع فيمنِ استحق النار أَن الَّ يدخلَها،
  هلا صورتان: الثالثة  وهذه 

  فيمن استحق النار أن ال يدخلها يشفع - ١
  فيمن دخلها أن خيرج منها.يشفع و- ٢

ت خاصة بالنيب صلى اهللا عليه ليسف قوله:" وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني والصديقني وغريهم "؛
  عصاة قومهم حيث يشفعون يف والصاحلني وأهل التوحيد  م، بل تكون للنبيني؛ ، وللصديقني وسل

  )النارِ أَقْواما بِغريِ شفَاعة؛ بلْ بِفَضله ورحمته . ويخرِج اُهللا منقوله (
الشيخان البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا ملا رواه عصاة املؤمنني وهم 

النبيون، وشفع املؤمنون، ومل يبق إال أرحم عليه وسلم:" أن اهللا تعاىل يقول: شفعت املالئكة، وشفع 
   قط؛ قد عادوا محماً... "  الرامحني، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوماً مل يعلموا خرياً

  )م الْجنةَلَها أَقْواما فَيدخلُه في الْجنة فَضلٌ عمن دخلَها من أَهلِ الدنيا، فَينشئُ اُهللا ويبقَىقوله (
{ ال تزال جهنم ، قال rالنيب  أنثبت ذلك يف " الصحيحني" من حديث انس بن مالك رضي اهللا ملا 

يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة عليها قدمه فيرتوي بعضها إىل بعض وتقول قط 
  قط بعزتك وكرمك وال يزال يف اجلنة فضل حىت ينشئ اهللا هلا خلقاً  فيسكنهم فضل اجلنة }. 

  اً  فيسكنهم فضل اجلنة).ويف لفظ مسلم ( يبقى من اجلنة ما شاء اهللا أن يبقى مث ينشئ اهللا هلا خلق
والْجنة والنارِ وتفَاصيلُ  تضمنته الدار اآلخرةُ من الْحسابِ والثَّوابِ والْعقَابِ وأَصناف ما    قوله (

اَألنبِياِء، وفي الْعلْمِ  مأْثُورِ عنِالْمنزلَة من السماِء، واآلثَارِ من الْعلْمِ الْ ذَلك مذْكُورةٌ في الْكُتبِ
  )من ذَلك ما يشفي ويكْفي، فَمنِ ابتغاه وجده الْموروث عن محمد صلى اهللا عليه وسلم

  )والْجنة والنارِ قوله (
هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه، وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني، وفيها ما ال عني رأت  اجلنة:

وال أذن مسعت وال خطر علي قلب بشر؛( ال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا 
  يعملُونَ ) أي: ال تعلم حقيقته وكنهه.

  موجودة اآلن؛ لقوله تعاىل: ( أُعدت للْمتقني )، واألحاديث يف هذا املعىن متواترة.وهي 



130 
 

وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت السماوات (وال تزال باقية أبد اآلبدين؛ لقوله تعاىل: 
باَء را شإِلَّا م ضالْأَر؛ يف آيات متعددة.و( ا  أبدايهف يندالخ ) وقوله ( ذُوذجم رطَاًء غَيع ك  

  هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألعدائه، وفيها من أنواع العذاب والعقاب ما ال يطيق. النار:و
  مستفيضة مشهورة. وهي موجودة  اآلن؛ لقوله تعاىل: ( أُعدت للْكَافرِين ) واألحاديث يف هذا املعىن

  بداً ) وأهلها خالدون فيها أبداً؛ لقوله تعاىل ( إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعرياً ) ( خالدين فيها أَ
وموسى وغريها  التوراة واإلجنيل وصحف إبراهيم وهي  )الْمنزلَة من السماِء مذْكُورةٌ في الْكُتبِقوله (

  فكلها ذكرت مايتضمنه اليوم اآلخر )اَألنبِياِء، واآلثَارِ من الْعلْمِ الْمأْثُورِ عنِ( من الكتب املرتلة
  :نيقسمعلى العلم املأثور عن األنبياء مسألة :
قسم ثبت بالوحي، وهو ما ذكر يف القرآن والسنة الصحيحة، وهذا ال شك يف قبوله واعتقاد  األول:
  مدلوله.
   قسم أتى عن طريق النقل ، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيري. الثاين:

  عند نقله  فيه حيتاج إىل تثبتو
  ما أثر عمن سبق ثالثة أقسام: مسألة: 

  شهد شرعنا بصدقه.األول: ما 
  الثاين: ما شهد شرعنا بكذبه.

  الثالث: ما مل حيكم بصدقه وال كذبه.
  فهذا مما جيب فيه التوقف؛ ال يصدق وال يكذب.

ذكرت يف أحاديث كثرية فيها ضعف وفيها وضع، وأكثر ما  - باب اليوم اآلخر وأشراط الساعةتنبيه :
لتحرز منها، وأن حنذر العامة الذين يقع يف أيديهم تكون هذه يف كتب الرقائق واملواعظ؛ فلذلك جيب ا

  مثل هذه الكتب.
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  )اإلميان بالقضاء والقدر(
درجتَني؛ كُلُّ درجة  والْجماعة بِالْقَدرِ خيرِه وشره. واإلِميان بِالْقَدرِ علَى وتُؤمن الْفرقَةُ الناجِيةُ من أَهلِ السنةقوله (

َئينِ. فَالدرجةُ األُولَى يش نَضم َخلْق،ِ وهم عاملُون :تَتَ بِعلْمه الْقَديمِ الَّذي هو موصوف  اإلميان بَِأن اَ تَعالَى عليم بِالْ
ملعا، ودأَبأَزَالً و بِه  نهِم مالوأَح يعمالِ،جاآلجو زَاقاألَري واصعالْمو اتالطَّاع  فُوظححِ الْم ي اللَّوف ُا ب ثُم كَتَ

َخلْقِ. فَأَولُ ؟ قَالَ مقَادير الْ ب ب. قَالَ: ما أَكْتُ : اكْتُ قَالَ لَه الْقَلَم ُا لَقا خم: ةاميمِ الْقوإِلَى ي نكَائ وا هم ب . فَما اكْتُ
اناإلِنْس ابأَص ت ئَه، وما أَخطََأه لَم يكُن لِّيصيبه، جفَّ خْطكُن لِّيي الَى: {  لَما قَالَ تَع؛ كَمفحالص ت ُطوِيو ،ماَألقْال

أَن لَمتَع تَابٍ  أَلَمي كف كَذل ضِ إِن األَراء ومي السا فم لَمعي اللَّهن  إِنم ابا أَصقَال َ: { مو ، { ري سي لَى اللَّهع كَذل
ضِ وال في أَنفُسكُم إِالَّ في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها مصيبة في األَر هلْمعل ع } وهذَا التَّقْدير التَّابِ ريسي لَى اللَّهع كَذل إِن 

ب فيسبحانَه يكُو ع جملَةً وتَفْصيال: فَقَد كَتَ اضوي مف لَ نَفْخِ نقَب نينالْج دسج لَقذَا خ حِ الْمحفُوظ ما شاء. وإِ اللَّو 

،اتمعِ كَل ببِأْر رمؤلَكًا، فَيم هإِلَي ثع؛ بيهوحِ فلَ الرأَجو ،رِْزقَه :ب .. ونَحو  ه، وعملَه، وشقي أَمفَيقَالُ لَه: اكْتُ يدعس
غُالة هركني كَان قَد يرذَا التَّقْدفَه .كيلٌ َذلقَل موالْي هركنما، وميقَد ةرِيالْقَد(  

  هذه اجلملة يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف  االميان بالقدر
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جلربيل حني قال:  rيف الدين أنه أحد أركان اإلميان الستة؛ كما قال النيب  اإلميان بالقدر واجب، ومرتبته
متفق  ما اإلميان؟ قال:" أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خريه وشره"

  عليه
  : القدرو

رالْقَاد ما فَنِعنروقال تعاىل ( فَقَد ( ٍربِقَد اهلَقْنٍء خيا كُلَّ شإِن ) :ونَ ) يف اللغة؛ مبعىن: التقدير؛ قال تعاىل  
  يف اللغة: احلكم.: القضاءو
  القضاء والقدر كلمتان: إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا.و

  هما معىن.نللقضاء، أما إذا ذكرا مجيعاً؛ فلكل واحد مفإذا قيل: هذا قدر اهللا؛ فهو شامل 
  فالتقدير: هو ما قدره اهللا تعاىل يف األزل أن يكون يف خلقه. 
هو ما قضى به اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه من إجياد أو إعدام أو تغيري، وعلى هذا يكون  :وأما القضاء 

  التقدير سابقاً.
   :إلميان بالقدر فوائد امسألة :
  من متام اإلميان ، وال يتم اإلميان إال بذلك . اإلميان بالقدر: أوالً
  : أنه من متام اإلميان بالربوبية؛ ألن قدر اهللا من أفعاله.ثانياً
أموره إىل ربه؛ ألنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره؛ فإنه سريجع إىل اهللا يف دفع  العبد: رد ثالثاً

   اهللا ، ويعرف أا من فضل اهللا عليه.الضراء ورفعها، ويضيف السراء إىل
  يعرف قدر نفسه ، وال يفخر إذا فعل اخلري. العبد: أن رابعاً
إذا علم أا من عند اهللا؛ هانت عليه املصيبة؛ كما قال تعاىل: (  هن املصائب على العبد؛ ألنهوي: خامساً

ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه ) قال علقمة رمحه اهللا:" هو الرجل تصيبه املصيبة، فيعلم أا من عند اهللا ، 
  فريضى ويسلم".

ن وما حيدث يف تغريات باهرة؛ حكمة اهللا عز وجل؛ ألنه إذا نظر يف هذا الكو العبد : يعرف بهاًدسسا
  عرف ذا حكمة اهللا عز وجل؛ خبالف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه ال يستفيد هذه الفائدة.

  أي خري القضاء والقدر وشره قوله ( خريه وشره )
به خري أو ارتياح وسرور ، وكل ذلك من اهللا عز  لهاخلري: ما يالئم طبيعة اإلنسان؛ حبيث حيصل  و 

  وجل.
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  ر يف القدر: ما ال يالئم طبيعة اإلنسان؛ حبيث حيصل له به أذية أو ضرر.والش
  

وقد تقدم الكالم عنه يف أول ،  له، لكنه باعتبار املقدور لهالشر يف القدر ليس باعتبار تقدير اهللاو: مسألة 
  الشرح

  .بكل مقدور الرضىاإلميان بالقدر خريه وشره ال يتضمن مسألة :
  املقدور ينقسم إىل كوين وإىل شرعي: ألن 
  .أم أىب مكروهاً؛ فال بد أن يقع؛ رضىي على العبداملقدور الكوين: إذا قدر - ١
  ال يفعله وقد العبد قد يفعله وهو األمر والنهي ، :املقدور الشرعي- ٢

  رضى به فيه تفصيل:باعتبار ال
  .هإن كان طاعة هللا وجب الرضى ب-أ

   .سخطه وكراهته والقضاء عليه بوإن كان معصية؛ وج - ب
رضى ي، أما من حيث كونه مقضياً؛ فقد  اإلميان باملقضي كله؛ من حيث كونه قضاء هللا عز وجل يجب ف

  رضى بكون اهللا أوقعه.نه، لكن نرضى بالكفر منرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص فال يوقد ال العبد به 
شيئني فالدرجة األوىل: اإلميان بأن اهللا علم ما واإلميان بالقدر على درجتني كل درجة تتضمن قوله (

  ) الذي هو موصوف به أوالً وابداً اخللق عاملون بعلمه القدمي
يف هذه اجلملة بيان الدرجة األوىل اليت يؤمن ا العبد وهذه الدرجة تتضمن اإلميان اإلميان بالقدر على 

  درجتني :
  الدرجة األوىل وتتضمن :

   عن خلقه بأن اهللا يعلم كل شيء -١
  يف اللوح احملفوظ  مقادير اخللقأنه كتب  -٢

ة هلا عاملاً مبا مل يزل فيما مضى من األزمنة اليت ال اي فهوالذي ال أول البتدائه؛  )القدمي قوله (بعلمه 
   .يعمله اخللق
  :الكتاب والسنة  ويدل لذلك
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إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليماً ) ( عموم علم اهللا؛ مثل: (  فقد جاءت كثري من األيات يف أما الكتاب؛ 
َيٍء قَدير ) إىل غري ذلك من اآليات اليت  ربنا وسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْماً ) ( لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ

  ال حتصى كثرة.
كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات ليه الصالة والسالم أخرب بان اهللا عأما يف السنة فإن الرسول 

واألرض خبمسني  ألف سنة، وبأن ما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، وأن 
  األقالم قد جفت وطويت الصحف... واألحاديث يف هذا كثرية.

 نفي للجهل ،فيه  )به أوالً (كونه موصوفاً  أي علمه سبحانه و )الذي هو موصوف به أوالً وابداً قوله (
  لنسيان.لنفي فيه  )به أبداً (ويف كونه موصوفاً 

  وهلذا كان علم اهللا عز وجل غري مسبوق جبهل وال ملحوق بنسيان؛ 
  كما قال موسى عليه الصالة والسالم لفرعون: ( قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ ال يضلُّ ربي وال ينسى ) 

  
  
   ) علم مجيع أحواهلم من الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجالو(له قو

  ، وه: أن اهللا يعلم كل شيء . األول من الدرجة األوىل األمرهذا هو 
ما ثبت يف "الصحيحني"عند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه؛ قال: حدثنا رسول اهللا صلى  دل لذلكو 

أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه..." وذكر أطوار اجلنني، اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق:" إن 
  )ورزقه وأجله وشقي أو سعيد وفيه:" مث يبعث اهللا ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله

  )مث كتب اهللا يف اللوح احملفوظ مقادير اخللققوله (
  أن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق. :الثاين من الدرجة األوىل، وهو األمر هو  هذا

  ألمرين: بكونه حمفوظاًاللوح صف مسألة :
  ألنه حمفوظ من أيدي اخللق؛ فال ميكن أن يلحق أحد به شيئاً أبداً األول :
حمفوظ من التغيري؛ فاهللا عز وجل ال يغري فيه شيئاً؛ ألنه كتبه عن علم منه؛ كما سيذكره  ألنهالثاين :

وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا:" إن املكتوب يف اللوح احملفوظ ال يتغري أبداً"، وإمنا حيصل املؤلف، 
  "ري يف الكتب اليت بأيدي املالئكةالتغي
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اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة  :قال،فأول ما خلق اهللا القلم قال له: أكتب. قال: ما أكتب قوله (
  )فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه، وما أخطاه مل يكن ليصيبه

يا بين إنك لن جتد طعم حقيقة اإلميان حىت  :البنهأنه قال عبادة بن الصامت دل هلذا ما رواه أبوداود عن 
 صلى اهللا عليه وسلم تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك مسعت رسول اهللا

اكتب مقادير كل شيء  :قال ،رب وماذا أكتب :قال ،اكتب :فقال له،إن أول ما خلق اهللا القلم " :يقول
  ".حىت تقوم الساعة

  . "من مات على غري هذا فليس مين:"يا بين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
 )وطويت الصحف (كتب اهللا ا املقادير؛ جفت وانتهتهي أقالم القدر اليت و )الم قجفت األقوله (
كما قال سبحانه وتعاىل:  ( أَلَم تعلَمأَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء (كناية عن أن األمر انتهى. وهو 

 نم ابا أَصوقال ( م (ِسريي لَى اللَّهع كابٍإِنَّ ذَلتي كف كإِنَّ ذَلضالْأَري وال فض  وي الْأَرف ةيبصم
  من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يِسري )   أَنفُِسكُمإِلَّا في كتاب

عن جابر رضي اهللا عنه؛ قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم؛ قال:  دل لذلك مارواه مسلم يف صحيحه 
نا اآلن فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به األقالم وجرت به املقادير؟ أم يا رسول اهللا! بني لنا ديننا كأننا خلق

فيما نستقبل ؟ قال:"ال؛ بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير" قال: ففيم العمل؟ قال: " اعملوا؛ 
  فكل ميسر".

فقد كتب يف اللوح احملفوظ وتفصيال  مجلة ه سبحانه يكون يف مواضعلموهذا التقدير التابع لعقوله (
سد اجلنني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: جما شاء، وإذا خلق 

  اكتب ، رزقه، وعمله، وشقي أم سعيد وحنو ذلك).
  قوله (مجلة وتفصيال )

   تقديرا عاما وهو املكتوب يف اللوح احملفوظ يعم مجيع املخلوقات أي: مجلة
   :تقديرا خاصا مفصلًا للتقدير العام وهو :أي: وتفصيالً

ـ التقدير العمري، كما يف حديث ابن مسعود يف شأن ما يكتب على اجلنني يف بطن أمه من أربع  ١
   .رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته :الكلمات

فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ { :ما يف قوله تعاىلتقدير حويل، وهو ما يقدر يف ليلة القدر من وقائع العام كالـ  ٢
   }حكيمٍ
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كما يف  .تقدير يومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعزل وذل إىل غري ذلكالـ  ٣
   }كُلَّ يومٍ هو في شأْن{ :قوله تعاىل

  
ويقولون: إن اهللا ال قدميا)  ن ينكره غالة القدريةقد كا ( أي علم اهللا بأفعال العباد )فهذا التقديرقوله (

 فر؛ ألنه كذباك،علم اهللا بأفعال العبد  ينكر ومن) ومنكروه اليوم قليل(يعلم أفعال العبد إال بعد وجودها
 اللَّهوخالفقول اهللا تعاىل ( و ( يملٍء عياملعلوم بالضرورة من الدين. بِكُلِّ ش  

  
  
  
  

شيَئةُ اِ النافذَة، وقُدرتُه وأَما    قوله ( م ةُ؛ فَهِييةُ الثَّانجرالد ا لَممو ،كَان ُا اءا شم َأن  الشاملَةُ، وهو: اإلِميان بِ

نضِ م ي األَرا فمو اتومي السا فم أَنَّهو ،كُني أْ لَم ش كُونٍ؛ إالَّ  يالَ سو كَةريحف كُونالَ ي ،انَهحبس ِا يَئةش ا  بِمم هلْكم
نم يرقَد ءيلَى كُلِّ شع انَهحبس أَنَّهو ،رِيدي الَ يالَ فضِ و ي األَرف ْخلُوقم نا مم ،اتومدعالْمو اتودجوإالَّ  الْم اءمالس

َطاعة رسله، لق غَيره، والَ رباُ خالقُه سبحانَه، ال خا و هتبِطَاع ادبالْع رأَم ؛ فَقَدكذَل ع مو . اهوس  نع ماهنَهو
نيتَّقالْم ب حي انَهحبس وهو .هتيصعلُ ممعوا ونآم يننِ الَّذضَى عريو ،نيطقْسالْمو نينسحالْمال  واوو ،اتحالالص
ب الْكَافرِين، والَ يرضَى عنِ الْقَومِ حي هادبعضَى لرالَ يو ،اءش بِالْفَح رْأم الَ يو ،نيقالْفَاس ادالْفَس ب حالَ يو ،الْكُفْر.(  

  
    من درجات اإلميان بالقدر أي )الدرجةُ الثَّانِيةُ وأَماقوله (

  :  وهذه الدرجة تتضمن شيئني
   املشيئة- ١
  اخللق- ٢
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يشأْ لَم يكُن، وأَنه ما في السموات وما في  بِأَنَّ ما شاَء اُهللا كَانَ، وما لَم(اإلميان أما املشيئة فيجب 
نضِ ماَألر هانحباِهللا س يئَةش؛ إالَّ بِمكُونالَ سو كَةركل شيء، وأن  مشيئة اهللا تعاىل نافذة يفبأن و  )ح

  قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال املخلوقني.
   باإلرادة الكونية )ال يكون يف ملكه ما ال يريد (قوله 

  أما باإلرادة الشرعية، فيكون يف ملكه ما ال يريد.
،وقد تقدم الكلم عليها عند اآليات املتعلقة بصفة االرادة سمني: إرادة كونية، وإرادة شرعيةاإلرادة قألن 

  واملشيئة 
  )وأنه سبحانه على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات قوله (
 )املعدومات(على و ،يعدمها أو يغريهاأن  )املوجودات (قادر على  ى كل شيء اهللا قادر علأي أن 

  فيوجدها.
  

   )السماِء إالَّ اُهللا خالقُه سبحانه، ال خالق غَيره،  رضِ والَ فيما من مخلُوقٍ في اَألقوله (
( ده هو الرب املدبر جلميع األمورن اهللا وحإأي:  )سواه والَ رب(قال اهللا تعاىل: ( اللَّه خالق كُلِّ شيء ) 

كذَل عم( مل يترك العباد مهالً،  خلقهومع عموم أي  )و ،هلسر ةطَاعو هتبِطَاع ادبالْع رأَم فَقَد  ماههنو
نيقتالْم بحي هانحبس وهو .هتيصعم نع ،نيقِْسطالْمو ِسنِنيحالْمهذا  هلم ومع ذلك هو الذي قدر )و

 ويرضى عنِ الَّذين آمنوا وعملُوا (العمل الذي حيبه، فكان فعلهم حمبوباً إىل اهللا مراداً له كوناً وشرعاً
الْفَاسقني، والَ يأْمر بِالْفَحشاِء، والَ يرضى  الصالحات، وال يحب الْكَافرِين، والَ يرضى عنِ الْقَومِ

بعلهاد ،لكن يقدر أن يكفروا ، وال يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه وتعاىل، بل  )الْكُفْر
ال يلزم من إرادته الشيء أن يكون حمبوباً له ، وال ف ).والَ يحب الْفَساد( يقدره وهو يكرهه ويسخطه

نية ، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده يلزم من كراهته للشيء أن ال يكون مراداً له باإلرادة الكو
  باإلرادة الكونية، ويوقع الشيء وال يرضى عنه، وال يريده باإلرادة الشرعية.
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  (أفعال العباد من فعلهم وهي خلق هللا)
، واللَّه خلَق أفْعالَهم. والْعبد هو:  والْعباد فَاعلُونقوله ( والْكَافر، والْبر، والْفَاجِر، والْمصلِّي،  الْمؤمن،حقيقَةً

مائالصو. ُاو ،ةادإِر ملَهو ،هِمالملَى أَعع ةرقُد ادبلْعاء وِلن شمالَى:{ لا قَالَ تَع؛ كَممتَهادإِرو متَهرقُدو مقُهالخ 

 يمتَقسأَن ي نكُممبر اء اللَّهش إِالَّ أَن ي وناؤش  } .الْعالَمني | وما تَ

ب بِها    اُألمة، ويْغلُو فيها قَوم من أَهلِ  عامةُ الْقَدرِية الَّذين سماهم النبِي (: مجوسَِ هذه وهذه الدرجةُ من الْقَدرِ يكَذِّ
 ،اتوااإلْثبلَبتَّى سح ِالِ اأَفْع نع ونخرِجيو ،هاريتاخو تَهرقُد دبا الْعهحالصما وهكْمح هكَامأَحو (  

  هذه اجلملة يف بيان أن أفعال العباد من فعلهم وهي خلق هللا 
ه حقيقة، واهللا خالق العبد هو املباشر لفعلف )حقيقَةً، واللَّه خلَق أفْعالَهم.  والْعباد فَاعلُونَ(قوله (قوله  

  .فعله حقيقة
  : {ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً} . الثَكُم أَنى شئْتم} . وق: {فَأْتوا حرقال تعاىل
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فدل على أن العبد هو املباشر لفعله حقيقة ، وفعله من خلق اهللا  فأثبت للعبد إتيانا مبشيئته، وإعدادا بإرادته
: {واللَّه خلَقَكُم وما وقال تعاىل ،، وعمل اإلنسان من الشيء: {اللَّه خالق كُلِّ شيٍء} لقوله تعاىل
  خلقكم وعملكم، أي :تعملُونَ} 

  )  .والْبر، والْفَاجِر، والْمصلِّي، والصائموالْكَافر،  والْعبد هو: الْمؤمن،قوله (
الوصف باإلميان والكفر والرب والفجور والصالة والصيام وصف للعبد ، ال لغريه؛ فهو املؤمن وهو   أي أن

ن أن يوصف مبا ليس من فعله الكافر، وهو البار، وهو الفاجر، وهو املصلي، وهو الصائم ، وال ميك
خالفاً  )وِللْعباد قُدرةٌ علَى أَعمالهِم ولَهم إِرادةٌ(سوا جمربين على هذه األعمال وهلذا قال ، فهم ليحقيقة

 )خالقُهم وقُدرتهم وإِرادتهم؛ واُهللا (للجربية القائلني بأم ال قدرة هلم وال إرادة ، بل هم جمربون عليها.
 كَما قَالَ تعالَى:{ لمن شاء (.اهللا ليس خالقاً لفعل العبد وال إلرادته وقدرته خالفاً للقدرية القائلني بأن

 يمقتسأَن ي نكُم(رد على اجلربية.) م بر اء اللَّهشونَ إِالَّ أَن ياؤشا تمو نيالَمرد على القدرية. ).الْع 
 
  

إن يقولون ف )عامةُ الْقَدرِية  يكَذِّب بِها ( درجة املشيئة واخللق.أي:  )وهذه الدرجةُ من الْقَدرِ(قوله 
 الَّذين سماهم النبِي  مجوسَِ هذه(، وهوالء هم له ، وليس هللا فيه مشيئة وال خلقاإلنسان مستقل بعم

ةوس يقولون: إن للحوادث خالقني: خالقاً للخري، وخالقاً) اُألمللشر! فخالق اخلري هو النور،  ألن ا
  .خالق الشر هو الظلمةو

فالقدرية يشبهون هؤالء اوس من وجه؛ ألم يقولون: إن احلوادث نوعان: حوادث من فعل اهللا؛ فهذه 
  خلق اهللا ، وحوادث من فعل العباد؛ فهذه للعباد استقالالً ، وليس هللا تعاىل فيها خلق.

حتى (هم اجلربيةو ،أي: إثبات القدر )قَوم من أَهلِ اإلثْبات، ( املشيئة واخللقأي درجة  )ويغلُو فيها(
 ويخرِجونَ عن أَفْعالِ اِهللا( إنه جمرب على عمله؛ ألنه مكتوب عليهوقالوا :) الْعبد قُدرته واختياره سلَبوا

ال يثبتون هللا حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل وحيكم رد مشيئته، م أل )) وأَحكَامه حكْمها ومصالحها
  وهلذا يثيب املطيع، وإن كان جمرباً على الفعل ، ويعاقب العاصي، وإن كان جمرباً على الفعل .

  اليصح اإلحتجاج بالقدر على فعل املعاصي . :مسألة 
اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيٍء كَذَلك ( سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء قال  اهللا تعاىل 

: هلم وقالوا ذلك احتجاجاً بالقدر على املعصية فقال اهللا تعاىل كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا ))؛
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( هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل ) الرسل واحتجوا بالقدر : كذبوا أي( انأْسى ذَاقُوا بتح )   وهذا يدل
  على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما ذاقوا بأس اهللا.

حتاج آدم وموسى ، فقال له موسى: أنت أبونا ، :" وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه 
م: أن موسى اصطفاك اهللا بكالمه ، وكتب لك التوراة  بيده! خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة؟! فقال له آد

أتلومين على أمر قدره علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟!" قال النيب عليه الصالة والسالم:" فحج آدم 
  ؛ موسى"

  فليس فيه أن آدم عليه السالم احتج بالقدر على معصيته لربه
حتجاج بالقدر على املصائب ال على املعائب، فموسى مل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن هذا من باب اال

  حيتج على آدم باملعصية اليت هي سبب اخلروج، بل احتج باخلروج نفسه.
يلوم أباه على شيء  - وهو أحد أويل العزم من الرسل -من احملال أن موسى علي الصالة والسالمألنه 

  .تباه اهللا بعده وتاب عليه وهداهتاب منه مث اج
اللوم على املصيبة اليت حصلت بفعله، هي إخراج الناس ونفسه من اجلنة؛ فإن سبب هذا اإلخراج هو منا إو

معصية آدم؛ على أن آدم عليه الصالة والسالم ال شك أنه مل يفعل هذا ليخرج من اجلنة حىت يالم؛ فكيف 
  يلومه موسى؟!

  على املصيبة اليت هي من قدر السالم مل يرد لوم آدم على فعل املعصية، إمنا  هموسى عليف
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  )حقيقة اإلميان وحكم مرتكب الكبرية(
  فَصلٌ

، ومن أُصولِ بِ واللِّسانِ  أَهلِ السنة والْجماعة أَن الدين واإلِميان قَولٌ وعملٌ بِ واللِّسانِ، وعملُ الْقَلْ قَولٌ الْقَلْ
ص بِالْمعصية .والْجوارِحِ   .وأَن اإلميان يزِيد بِالطَّاعة، وينقُ

ع َذلك ال يكَفِّرون أَهلَ الْقبلَة بِمطْلَقِ     م مهو ةولِ األُخ؛ ب ج ارالَْخو لُهفْعا يرِ ؛ كَمائالْكَبي واصعةُ َثابِتَةٌ الْمياناإلِمي  ع م
نفَم } : انَهحبا قَالَ سي ؛ كَماصعإِن الْمقَالَ: { وو ، { وفرعبِالْم اعفَاتِّب ء يش يهأَخ نم لَه يفع  نفَتَانِ مَطائ

ني اقْتَتَلُوا فََأصلحوا بينهما فَِإن نمؤلُ الْمى فَقَاترلَى األُخا عماهدإِح ت إِلَى أَمرِ اللَّه فَِإن فَاءت  وا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيءبغَ
ب الْمقْسطني | إِنَّما الْمؤمنون فََأصلحوا بينهما بِالْعدلِ حي اللَّه طُوا إِنأَقْسو كُميوأَخ نيوا بحلفََأص ةوإِخ{.  

    ونلُبسالَ يو يالْفَاسف ونَهَخلِّد الَ يو ،ةانِ بِالْكُلِّيمِ اإلمياس لِّيالْم ي  قلُ فخدي قلِ الْفَاستَزِلَةُ. بعا تَقُولُ الْمار؛ كَمالن
 } :الْمطْلَقِ؛ كَما في قَوله تَعالَى يدخلُ في اسمِ اإلِميانِ اإلميان؛ كَما في قَوله: { فَتَحرِير رقَبة مؤمنة} ، وقَد الَ اسمِ
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مهقُلُوب ت ذَا ُذكر اللَّه وجِلَ ت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِميانًا}، وقَولُه صلى ا إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِ يذَا تُل عليه وسلم: (الَ  وإِ
وهي ونزي نيي حاني الزنزرِقُ يسال يو ،نمؤم نيح رَخم شرب الْ الَ يو ،نمؤم وهقُ و قُ حني يسرِ شربها وهو مؤمن،  السارِ ي

ع ب نَهبةً َذات شرف يرفَ ص اإلِميانِ، و .(الناس إِلَيه فيها أَبصارهم حني ينتَهِبها وهو مؤمن والَ ينتَهِ نَاق نمؤم وه :قُولُوني
هانبِِإمي نمؤم أَو ب   ).مطْلَق االسمِ فَاسق بِكَبِريته، فَال يعطَى االسم الْمطْلَق، والَ يسلَ

لبيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف اإلميان وقوهلم يف حقيقته  هذا الفصل  عقد املصنف رمحه اهللا
   مرتكب الكبريةوحكمهم على 

  اعترافه وتصديقه )واِإلميانَ قَولٌ وعملٌ،قَولٌ الْقَلْبِ أَهلِ السنة والْجماعة أَنَّ الدين ومن أُصولِ(قوله 
)،اناللِّسلُ الْقَلْبِ (بالنطق )ومعالتوكل والرجاء واخلوف وحتركه وإرادته؛ مثل اإلخالص يف العمل؛  )و  
)اناللِّسارِحِ(  حركاته ، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها هعمل )ووالْجبفعلها  .)و  

  
  . الفرق بني أقوال القلب وأعمالهمسألة :

  .يعتقدهاهي العقائد اليت  القلب : والأق
هي حركته اليت حيبها اهللا ورسوله، وهي حمبة اخلري وإرادته اجلازمة وكراهية الشر والعزم :أعمال القلب و

  على تركه
  ).وأَنَّ اإلميانَ يزِيد بِالطَّاعة، وينقُص بِالْمعصيةقوله (

  باملعصية  وينقص بالطاعة  أي: أن من أصول أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد
  :ويدل لذلك 

الَّذ نقيتسيوقوله تعاىل: ( ل ( َونرشبتسي مهاناً وإِمي مهتادوا فَزنآم ينا الَّذفَأَم ) :قوله تعاىل ابتوا الْكأُوت ين
  ويزداد الَّذين آمنوا إِميانا ) وهذا صريح يف ثبوت الزيادة.

وعظ النساء وقال هلن:" ما رأيت من ناقصات عقل ودين حني  صلى اهللا عليه وسلم  فقوله وأما النقص؛ 
  فأثبت نقص الدين.متفق عليه ، أذهب للب الرجل احلازم من أحدكن" 

  أسباب زيادة اإلميان مسألة :من 
  عرفة اهللا تعاىل بأمسائه وصفاتهاألول: م
  فيها  والتفكر ر يف آيات اهللا الكونية والشرعيةالثاين: النظ
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   الثالث: كثرة الطاعات
       ل .املعصية تقرباً إىل اهللا عز وجالرابع: ترك 

  :اإلميان  أسباب نقص ومن  
  األول: اإلعراض عن معرفة اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته.

  الثاين: اإلعراض عن النظر يف اآليات الكونية والشرعية؛ فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب.
   العمل الصاحلالثالث: قلة 

  الرابع: فعل املعاصي
وهم املسلمون  )ال يكفرون أهل القبلة  (.أي: مع قوهلم: إن اإلميان قول وعمل )وهم مع ذلكقوله (

ال يكفر مبطلق املعاصي  فاملسلم عند أهل السنة واجلماعة )مبطلق املعاصي والكبائر ( والقبلة هي الكعبة
   يكفرون فاعل الكبريةحني  )كما يفعله اخلوارج (والكبائر

املؤلف:" مبطلق املعاصي"، ومل يقل: باملعاصي والكبائر؛ ألن املعاصي منها ما يكون كفراً ، قال : مسألة 
  وأما مطلق املعصية؛ فال يكون كفراً.

  والفرق بني الشيء املطلق ومطلق الشيء:
  الشيء وبلوغ اعلى مرتبته  يعين كمال :الشيء املطلق
  .وإن كان ناقصا أصل الشيءوجود يعين:  ومطلق الشي

  كماله ناقص لفقد  نهفأصل اإلميان موجود عنده لك ،لفاعل للكبرية عنده مطلق اإلميانفاملؤمن ا
بل األخوة اإلميانية ثابتة مع املعاصي كما قال سبحانه يف آية القصاص: ( فَمن عفي لَه من أَخيه قوله (

املقتول أخاً للقاتل، مع أن قتل املؤمن كبرية من  اهللا سبحانه وتعاىل سمىف معروف )شيٌء فَاتباع بِالْ
  كبائر الذنوب.

رلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِنيمؤالْم نم انفَتإِنْ طَائي وقال: وغبي تلُوا الَّتى فَقَات
تقْحالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفا ى تمإِن )( نيِسط

( كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤوقد وصف اهللا كال الطائفتني وقتال املؤمن للمؤمن كفر  الْم 
  دليل على أن الكبائر ال خترج من اإلميان.ه ففي، صلحة إخوة للطائفتني املقتتلتنيجعل الطائفة املو،

  حنبه مبا معه من اإلميان ، ونكرهه مبا معه من املعاصي، وهذا هو العدل.والعاصي الفاسق 
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الذي مل خيرج االسالم لة متسب إىل املن هو )امللي ( وهو اخلارج عن الطاعة )وال يسلبون الفاسققوله (
 )وال خيلدونه يف النار كما تقول املعتزلة(ناقص اإلسالم أو ناقص اإلميانفهو  )اإلسالم بالكلية (  منها

  يف الدنيا فهو عندهم يف مرتلة بني مرتلة االسالم والكفر وإن كانوا ال يطلقون عليه الكفر
  قسمني : ينقسم إىل الفسقمسألة :
  عن اإلسالم ، ومنه قوله تعاىل: ( وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار )  فسق أكرب خمرج األول :
فسق أصغر ليس خمرجاً عن اإلسالم؛ كقوله تعاىل: ( يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ الثاين :

 ( الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت  
  والفاسق الذي ال خيرج من اإلسالم هو الفاسق املايل، وهو من فعل كبرية، أو أصر على صغرية.

املؤمنة يدخل  والرقبة كما يف قوله تعاىل: ( فَتحرِير رقَبة مؤمنة ) بل الفاسق يدخل يف أسم اإلميان قوله (
  فيه الفاسق.

اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه يف كفارة؛ أجزئه؛ مع أن اهللا قال: ( فَتحرِير رقَبة مؤمنة )؛ فكلمة  (  فمن
  مؤمنة ) تشمل الفاسق وغريه.

كما يف قوله تعاىل: ( إِنما الْمؤمنونَ ( أي الكامل) يف أسم اإلميان املطلق  (الفاسق) وقد ال يدخلقوله ( 
ن إال : ما املؤمنوأي ا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناًَ )الَّذين إِذَ
  ذوي اإلميان املطلق الكامل.هنا  واملراد باملؤمنني ( إمنا ) أداة حصر؛ ألن ـهؤالء،

 زادته إمياناً، ولو ذكرت اهللا لهآيات اهللا؛ ما  فال يدخل يف املؤمنني هنا الفساق؛ ألن الفاسق لو تلوت عليه
  مل يوجل قلبه.

  .يت عليه آياته؛ مل يزدد إمياناًمل يؤجل قلبه، وإذا تل عنده، إذا ذكر اهللا فمن
  أي: معه مطلق اإلميان؛ يعين: أصله، : إنه مؤمن ،فيصح أن يقال

  أي: ليس معه اإلميان الكامل.. ل: ليس مبؤمناقي صح أنيو
وقوله صلى اهللا عليه وسلم:" ال يزىن الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو (

مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن وال ينتهب بة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
  )أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن 
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أما بعد أن وسرقته وبه وشربه اخلمر  زناه، اإلميان الكامل حني  عن العبد صلى اهللا عليه وسلم نفي ف
لو كان عنده  عليهافيتوب، لكن حني إقدامه معصيته من اهللا بعد أن يتم  خلوفه؛ فقد يؤمن؛ هايفرغ من

  إميان كامل؛ ما أقدم عليه ، بل إميانه ضعيف جداً حني أقدم عليه.
بكبريته فال يعطى االسم املطلق ، وال ويقولون هو مؤمن ناقص اإلميان أو مؤمن بإميانه فاسق قوله (

  )يسلب مطلق االسم
  بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق امللي عند أهل السنة واجلماعة.يف هذه اجلملة 

يقول فالفاسق امللّي ال يعطى االسم املطلق يف اإلميان، وهو االسم الكامل ، وال يسلب مطلق االسم؛ فال 
  : مؤمن ناقص اإلميان، أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته.ون هوقوليمبؤمن ، بل  : ليسأهل السنة أنه

  :وهم يف ذلك طوائف أهل السنة  وخالف
 نملرجئة؛ يقولون مؤمن كامل اإلمياا -١
  اخلوارج؛ يقولون: كافر -٢
فعندهم هو ليس بؤمن وال كافر بل ،بني االميان والكفر  املعتزلة؛ يقولون: يف مرتلة بني مرتلتني -٣

  بينهما ويف اآلخرة يكون خالدا يف نار جهنمهو يف برزخ 
  خالصة مذهب أهل السنة يف هذا الفصل :

  أن األميان هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان 
أو مؤمن بإميانه إلميان الكامل بل هو مؤمن ناقص اإلميان اوال يكفر العبد إذا أتى كبرية وال حيكم له ب

  سق بكبريته فا
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  )r يف أصحاب الرسول واجلماعة  سنةلعقيدة أهل ا(
لٌ ص   فَ

ة قوله ( نلِ الس ه ن أُصولِ أَ مو ِولِ اسابِ رحألَص م تهِ نس لْ أَ و م ةُ قُلُوبِهِ مالس ةاعماْلج و r  ي ف بِه ُا م فَه صا وكَم ،
 هلــــىقَو عالَ نا }:تَ ا اغْفر لَ نبر قُولُوني م ه د عن بو م اؤج ينذ الَّ ي و لْ ف عال َتج انِ ومي ونَا بِاإلِ ذين سبقُ خواننا الَّ قُلُوبِناغال  وإلِ

يم ح ر وف ؤر ا إِنَّكن بوا رنآم ينذ ي  ، { لِّلَّ ي  rوطَاعةَ النبِ يف سبوا أَصحابِ ن  قَوله: (الَ تَ ده لَو أَ ي بِي س ي نَفْ ذ الَّ فَو
دح لَ أُ م أَنَْفق مثْ كُ د ح ا جاء أَ م لُونقْبي و .( يفَهص ال نَ و م ه د ح د أَ لَغَ ما با مبه جماع من  ذَ اإلِ ةُ ونالس و تَاب الْك بِه

ا رمو م ضَائلهِ مفَ   ).تبِهِ
  rمن أصحاب رسول اهللا  موقف أهل السنة واجلماعةعقد املصنف هذا الفصل لبيان 

  .مؤمناً به ومات على ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ع بكل من اجتم:هو  الصحايب
من البغض والغل  )سالمة قلوم( أي: من أسس عقيدم  )ومن أصول أهل السنة واجلماعة(قوله 

مع صحابة وأهل السنة  )rألصحاب رسول اهللا (من كل قول ال يليق م )وألسنتهم ( والكراهةواحلقد 
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ـِه تعالَى(نبيهم وهم التابعون هلم ) والَّذين جاؤو من بعدهم{كَما وصفَهم اُهللا بِه في قَولـــ
 وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في لَنا يقُولُونَ ربنا اغْفر(  بإحسان وتابعوهم إىل يوم القيامة

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلِّلَّذ الاغقُلُوبِن  {) بِيةَ النطَاعوr(  م والسنتهم سليمةإمنا كانت قلو
فَوالَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ  تسبوا أَصحابِي (الَفي قَولهr  :طاعة للرسول  يف اصحاب رسول اهللا
دثْلَ أُحم فَقأَن كُمدأَح يفَهصال نو مهدأَح دلَغَ ما با مبوهذا النهي يقتضي التحرمي، فال حيل ألحد  }ذَه

  مطلقا أن يسب الصحابة
و  على ما يليق م rوالتعظيم ألصحاب رسول اهللا  قلوم مملوءة باحلب والتقديرواجلماعة أهل السنة ف

ألن حمبتهم من حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ، هلم الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم واالستغفار
  ، من حمبة اهللا، وذلك لألمور التالية: rوحمبة رسول اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال: " م خري القرون يف مجيع األمم، كما صرح بذلك أل: أوالً
  خري الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم "

  م هو الواسطة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أمته، فمنهم تلقت األمة عنه الشريعة.أل ثانياً:
  ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. ثالثاً:

  سب الصحابة. مسألة : حكم
  سب الصحابة على ثالثة أقسام:

أن يسبهم مبا يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر؛ ألنه تكذيب هللا ورسوله بالثناء  األول:
عليهم والترضي عنهم، بل من شك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني؛ ألن مضمون هذه املقالة أن نقلة 

  الكتاب أو السنة كفار أو فساق.
: أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قوالن ألهل العلم، وعلى القول بأنه ال يكفر جيب أن جيلد الثاين

  وحيبس حىت ميوت أو يرجع عما قال.
  : أن يسبهم مبا ال يقدح يف دينهم، كاجلنب والبخل فال يكفر ولكن يعزر مبا يردعه عن ذلكالثالث

  
َضائلهِم ومراتبِهِم بِه ويقْبلُون ما جاءقوله ( ح الْكتَاب والسنةُ واإلِجماع من فَ حِ ـ وهو صلْ ضِّلُون من أَنْفَق من قَبلِ الْفَتْ  ويفَ

قَالَ ألَهلِ بدرٍ ـ  صارِ. ويؤمنون بَِأن اَويقَدمون الْمهاجِرِين علَى اَألنْ .الْحديبِية ـ وقَاتَلَ علَى من أَنْفَق من بعد وقَاتَلَ
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: (اعملُوا رـشةَ عْضع ئْتُم. فَقَد غَفَرت لَكُم). وبَِأنَّه الَ يدخلُ النار أَحد وكَانُوا َثالث مائَة وبِ ا ش؛  مةرجالش ت تَح ع ايب
عِ مائَة .  بلْ لَقَد رضَي اُ عنهم ورُضوا عنه، وكَانُوا أَكْثَر من ا عليه وسلم ،كَما أَخبر بِه النبِي صلى  بأَرو أَلْف

لَه ــهِد شـ نمل ةنبِالْج وندهش يسِ بنِ و ينِ قب ت َثابِ و ،ةرش عليه وسلم ، كَالْع صلى ا ِولُ اسر اسٍ، ومش نم مرِهغَي
ةابحالص(.  

  
جلماعة أهل السنة واأي أن  )بِه الْكتاب والسنةُ واِإلجماع من فَضائلهِم ومراتبِهِم ويقْبلُونَ ما جاَءقوله (

  ومراتبهم  الصحابة  فضائل يف  مجاعا جاء يف الكتاب والسنة واإليقبلون ويسلمون مل
ليسوا على درجة واحدة يف الفضل بل حبسب سبقهم إىل اإلسالم واجلهاد واهلجرة، وحبسب ما قاموا  فهم

  به من أعمال جتاه نبيهم ودينهم ورضي اهللا عنهم 
من بعد  الْحديبِية ـ وقَاتلَ علَى من أَنفَق ويفَضلُونَ من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ ـ وهو صلْحقوله ( 
  ) وقَاتلَ

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا (تعاىل:  هقولل
  )وكال وعد اهللا احلسىن 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح احلديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكان صلح احلديبية يف 
اهلجرة يف ذي القعدة، فالذين أسلموا قبل ذلك، وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا  السنة السادسة من

  من بعد وقاتلوا.
هذا أحد و، أي الفتح املراد به يف اآلية هو صلح احلديبية قول املؤلف: " وهو صلح احلديبية ":مسألة :

مع عبد الرمحن بن عوف، وقول الرباء بن  بن الوليد القولني يف اآلية ، وهو الصحيح، ودليله قصة خالد
عازب: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية. 

  رواه البخاري 
 وقيل: املراد فتح مكة، وهو قول كثري من املفسرين 

  )ويقَدمونَ الْمهاجِرِين علَى اَألنصارِ. .(قوله
  وسلم قبل فتح مكة.rاملهاجرون: هم الذين هاجروا إىل املدينة يف عهد النيب 

  يف املدينة.rألنصار: هم الذين هاجر إليهم النيب وا
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وأهل السنة يقدمون املهاجرين على األنصار ألن املهاجرين مجعوا بني اهلجرة والنصرة، واألنصار أتوا 
  بالنصرة فقط.

م، وتركوا أوطام، وخرجوا إىل أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة فاملهاجرون تركوا أهلهم وأمواهل
  إىل اهللا ورسوله، ونصرة هللا ورسوله.

  منعوه مما مينعون منه أبناءهم ونساءهم. و فنصروهيف بالدهم، r واألنصار أتاهم النيب 
ابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين قوله تعاىل: ( والسلتقدمي اهللا هلم يف  على األنصار يف الفضل وناملهاجرم دوقُ

لقد تاب اهللا على النيب  (والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ) وقوله: 
مث قال )  للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلموقوله تعاىل (  )واملهاجرين واألنصار

  )والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم (
ما شئْتم. فَقَد  قَالَ َألهلِ بدرٍ ـ وكَانوا ثَالثَ مائَة وبِضعةَ عشرـ: (اعملُوا ويؤمنونَ بِأَنَّ اَهللاقوله (

(لَكُم تغَفَر  
  من مراتب الصحابة.علية  مرتبة يف عند أهل السنة  أهل بدر

 rالذي هاب العرب به رسول اهللا  العظيم، الذين جعل اهللا على أيدهم النصر املبني والفرقانوهم 
وأصحابه ، وكان هلم مرتلة عظيمة بعد هذا النصر، اطلع اهللا عليهم، وقال: " اعملوا ما شئتم، فقد غفرت 

الكبرية اليت جعلها اهللا هلم، بسبب هذه احلسنة العظيمة  ه مغفورلكم"  فكل ما يقع منهم من ذنوب، فإن
  تعايل على أيديهم.

دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم، فهو : " اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"  قولهويف 
  مغفور هلم.

بلْ لَقَد  اهللا عليه وسلم ،بايع تحت الشجرة؛ كَما أَخبر بِه النبِي صلى  وبِأَنه الَ يدخلُ النار أَحدقوله (
نم وا أَكْثَركَانو ،هنوا عضرو مهناُهللا ع يضئَة  رعِ مابأَرو أَلْف(  
  وهلم فضل ومزية ومرتبة  أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان

التفاوض،  وجرىوسبب هذه البيعة أنه ملا صد الرسول وأصحابه عن البيت احلرام عام صلح احلديبية 
أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان، ألن له رهطاً مبكة حيمونه، وخيربهم أن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم إمنا جاء معتمراً معظماً للبيت، فشاع اخلرب بأن عثمان قد قتل، وكرب ذلك على املسلمني، فدعا 
رسول اهللا رسول يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا  إيل البيعة، على أن أصحابه  النيب صلى اهللا عليه وسلم
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وكانت الرسل ال تقتل، فبايع الصحابة رضي اهللا عنهم النيب صلى  -وهو عثمان -  صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم على أن يقاتلوا وال يفروا إيل املوت. وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرة يبايع 

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا  (على هذه البيعة املباركة اليت قال اهللا عنها: الناس، ميد يده فيبايعونه 
وكان عثمان رضي اهللا عنه غائباً، فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده عن يد  )يد اهللا فوق أيديهم 

  عثمان، وقال بيده اليمين: " هذه يد عثمان".
تأيت وتروح بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقريش، حىت  مث تبني أن عثمان مل يقتل، وصارت الرسل

  انتهى األمر على الصلح الذي صار فتحاً مبيناً للرسول عليه الصالة والسالم.
لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك  (قال اهللا عنهم:  على املوت rرسول اهللا هؤالء الذين بايعوا و

حتت الشجرة فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحاً قريباً * ومغامن كثرية يأخذوا وكان 
  وكان من مجلة املبايعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.)اهللا عزيزا حكيماً 

: " ال  r قال، فهو مؤمن مرضى عنه،وهذه شهادة من اهللا عز وجل بأن كل من بايع حتت الشجرة
  رواه مسلم. دخل النار أحد بايع حتت الشجرة"ي
  ثابت بالقرآن، وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة.ألهل بيعة الرضوان  من اهللا فالرضى 

  
كَالْعشرة، وثَابِت بنِ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  ويشهدونَ بِالْجنة لمن شـــهِد لَهقوله (

  )شماسٍ، وغَيرِهم من الصحابة قيسِ بن
   الشهادة باجلنة نوعان:

اجلنة، بدون تعيني  أنه يف لكل مؤمن أنه يف اجلنة، وكل متقٍ :وهي الشهادةشهادة معلقة بوصف :األول 
، فقال تعاىل: ( إِنَّ عنها، ألن اهللا تعاىل أخرب  اإلميان ا  وهذه شهادة عامة، جيب، شخص أو أشخاص

الْع وهقّاً وح اللَّه دعا ويهف ينداليمِ ) ( خعالن اتنج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ ( يمكالْح زِيز
 ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعسوقال: ( و ( نيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع  

  شخص معني، أو لعدد معني أم يف اجلنة.لالشهادة  :وهي شهادة معلقة بالشخص: الثاين
  وإخباره بذلك وهم كاآليت :الرسول صلي اهللا عليه وسلم، وهي موقوفة على شهادة 
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ربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعيد بن زيد، باجلنة، وهم: اخللفاء األ ونالعشرة املبشر -١
ام، وأبو عبيدة وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وطلحة ابن عبيد اهللا، والزبري بن العو

 لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أيب داود والترمذي‘  عامر ابن اجلراح
اهللا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت  لعلأهل بدر ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم " -٢

قد صرح العلماء بأنه يف كالم اهللا  يف قوله (لعل اهللا ) والترجي املذكور" متفق عليه لكم اجلنة
وكالم رسوله للوقوع. وقد وقع عند أمحد وأيب داود وابن أيب شيبة من حديث أيب هريرة باجلزم، 

وومن حضر بدرا  ١٥»إن اهللا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«ولفظه 
 ١٦ مثائة رجل وأربعة عشر رجالًثال الصحابة من 

  رواه مسلم. : " ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة" r الرضوان لقوله  أهل بيعة  -٣
  وكانوا ألفا وأربعمائة

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا ( ملا نزلت هذه اآلية  :لأنس بن مالك، أنه قافعن  ثابت بن قيس -٤
بِيالن توص قفَو كُماتوجلس ثابت بن قيس يف بيته، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد ) أَص

قال سعد: إنه جلاري وما علمت له  "يا أبا عمر، وما شأن ثابت؟ أشتكى؟"بن معاذ فقال: 
بشكوى، قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه 

وتاً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنا من أهل النار، اآلية ولقد علمتم أين من أرفعكم ص
فذكر ذلك سعد للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بل هو من أهل 

 ة) رواه مسلماجلن
 امرأة أيب طلحة األنصاري أم سليم بنت ملحان، الرميصاء -٥
رأيتين دخلت اجلنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب    لقوله صلى اهللا عليه وسلم :" بن رباح بالل -٦

 متفق عليه )طلحة ومسعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بالل

                                                           
  باب فضل من شھد بدرا) - ٧/٣٠٥انظر فتح الباري ( -  ١٥
،وقد ذكر الحافظ ضیاء الدین  )باب تسمية من مسي من أهل بدر ، يف اجلامع في ( r غري النىب نيلبدريني أربعة وثالثمن اوقد سرد البخاري في صحیھ  -  ١٦

 ٢١٣/ ٥وقد نقله احلافظ ابن كثري "البداية والنهاية" (محمد بن عبدالواحد المقدسي من شھد بدرا من المسلمین مرتبة على حروف المعجم في مصنف خاص ،
- ٢٥٤( 
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ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول   :حلديث سعد بن أيب وقاص قال عبد اهللا بن سالم -٧
ه نزلت هذه ألحد ميشي على األرض إنه من أهل اجلنة، إال لعبد اهللا بن سالم، قال: وفي

 ) متفق عليهوشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ :اآلية
يدخل (  :ديث عمران بن حصني، قال: قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلمحل عكاشة بن حمصن -٨

اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب، قالوا: ومن هم يا رسول اهللا؟ قال: هم الذين ال يكتوون 
رم يتوكلون، فقام عكاشة، فقال: ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال: أنت وال يسترقون وعلى 

 ) رواه مسلممنهم
أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم حلة حرير،  (ديث الرباء رضي اهللا عنه قالحل  سعد بن معاذ -٩

فجعل أصحابه ميسوا ويعجبون من لينها، فقال: تعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ يف 
 همتفق علي  )اجلنة خري منها وألني

أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا حلديث  احلسن واحلسني -١٠
 ) رواه الترمذياحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة (عليه وسلم

دخلت اجلنة فاستقبلتين جارية شابة، فقلت: لقوله صلى اهللا عليه وسلم (،زيد بن حارثه  -١١
 رواه ابن عسكر يف تاريخ دمشق وصححه األلباين )قالت: أنا لزيد بن حارثة ملن أنت؟

  أمجعني رضي اهللا عنهم
  

ني علي بنِ أَبِي َطالبٍ ويقرون بِماقوله( نمؤالْم ريأَم نقْلُ عالن بِه اتَرتَو  هذه ريخ أَن نم رِهغَيو هنع ُا يضردعب ةاُألم 

،انثْمبِع ثَلِّثُونيو .رمع كْرٍ، ثُمو با : أَبـ ت علَيه اآلَثار، نَبِيه ع الصحابةُ  ويربعون بِعليٍّ رضي اُ عنهم؛ كَما دلَّ ما أَجكَمو
عم .ةعيي الْبف انثْميمِ علَى تَقْدع عب يٍّأَنلعو انثْمي عتَلَفُوا فاخ كَانُوا قَد ةنلِ السأَه ض  دعا ـ بمهنع ُا ضَير

؟ فَقَدم قَوم عثْمان: وسكَتُوا، أَو اتِّفَاقهِم علَى تَقْديمِ أَبِي بكْرٍ ضَلُ ، وقَدم قَو وعمر ـ أَيهما أَفْ م عليا، وقَوم ربعوا بِعليٍّ
ت هذه الْمسَألَةُ ـ مسَألَةُ عثْمان وعليٍّ ـ  .استَقَر أَمر أَهلِ السنة علَى تَقْديمِ عثْمان، ثُم عليٍّ تَوقَّفُوا. لَكنِ وإِن كَانَ

ت سا  لَييهف فَخالَضلَّلُ الْم ي يولِ الَّتاُألص نلِمورِ أَههمج دنع كَذل و ،فَةالَألَةُ الْخ سا: ميهَضلَّلُ ف ي ينِ الَّتلَك .ةنالس 
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َخليفَةَ بعد رسولِ اِ صلى ا عليه وسلم  فيأَبو بكْرٍ، وعمر، ثُم عثْمان، ثُم علي. ومن َطعن  : أَنَّهم يؤمنون أَن الْ

هلارِ أَهمح نأَضَلُّ م و؛ فَهالءؤه نم دأَح فَةالخ.(  
رضي اُهللا عنه وغَيرِه من أَنَّ  تواتر بِه النقْلُ عن أَمريِ الْمؤمنِني علي بنِ أَبِي طَالبٍ ويقرونَ بِماقوله (

دعب ةاُألم هذه ريبِ خن.رمع كْرٍ، ثُمو بـَا : أَب وقد روي عن علي من حنو مثانني وجها وأكثر أنه قال  )يه
  ، قاله ابن تيمية .على منرب الكوفة: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

بن احلنفية قال: قلت أليب: أي الناس خري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: أبو اأن حممد  عن ف
بكر. قلت: مث من؟ قال: مث عمر. وخشيت أن يقول: عثمان، قلت: مث أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من 

  املسلمني.
عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، قال: كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنخري 

  أبا بكر، مث عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن عفان
  : ما رأيت أحداً يشك يف تقدميهما.وقال اإلمام مالك

  الشافعي: مل خيتلف الصحابة والتابعون يف تقدمي أيب بكر وعمر. الإلمام  وقال
  ومن خرج عن هذا اإلمجاع، فقد اتبع غري سبيل املؤمنني.

وكَما أَجمع الصحابةُ  علَيه اآلثَار،ويربعونَ بِعلي رضي اُهللا عنهم؛ كَما دلَّت  ويثَلِّثُونَ بِعثْمانَ،قوله (
ةعيي الْبانُ فثْمميِ عقْدلَى تع(  

  جيعلون علياً هو الرابع.بعد الشيخني و  ون عثمان هو الثالثأهل السنة، جيعلف
  فأفضل هذه األمة هؤالء األربعة: أبو بكر ، مث عمر، مث عثمان، مث علي.وعليه :

  ا الترتيب بدليلني:استدل املؤلف هلذو
  وقد سبق ذكر شيء منها. كما دلت عليه اآلثار ":: قوله: " األول
فإن إمجاعهم على ذلك يستلزم أن " قدمي عثمان يف البيعة" وكما أمجع الصحابة على ت: قوله: والثاين

وفيه عثمان أفضل من علي، وهو كذلك، ألن حكمة اهللا عز وجل تأىب أن يوىل على خري القرون رجالً 
فخري القرون ال يويل اهللا عليهم إال من  "األثر: " كما تكونون يوىل عليكم من هو أفضل منه، كما جاء يف

  هو خريهم.
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بعد اتفَاقهِم علَى  رضي اُهللا عنهما  أَنَّ بعض أَهلِ السنة كَانوا قَد اختلَفُوا في عثْمانَ وعلي معقوله (
ربعوا بِعلي، وقَدم قَوم عليا،  وعمر ـ أَيهما أَفْضلُ؟ فَقَدم قَوم عثْمانَ: وسكَتوا، أَو تقْدميِ أَبِي بكْرٍ
  )وقَوم توقَّفُوا.

  ضل عثمان أم علي رضى اهللا عنهم .وقع اختالف قدمي بني بعض أهل السنة يف أيهما أف
  قوال يف املسألة أربعة :وكانت األ

  أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي.أفضل األمة :املشهور: األول : وهو 
  الثاين: أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث السكوت.

  الثالث: أبو بكر، مث عمر، مث علي، مث عثمان.
نقول: عثمان أفضل، فهم يقولون: ال  ،أيهما أفضل: عثمان أو على الرابع: أبو بكر، مث عمر، مث نتوقف

  وال علي أفضل، لكن ال نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي يف الفضيلة بعد أيب بكر وعمر.
وإِنْ كَانت هذه الْمسأَلَةُ ـ مسأَلَةُ  .استقَر أَمر أَهلِ السنة علَى تقْدميِ عثْمانَ، ثُم علي لَكنِقوله (

السنة. لَكنِ الَّتي  من اُألصولِ الَّتي يضلَّلُ الْمخالف فيها عند جمهورِ أَهلِ وعلي ـ لَيستعثْمانَ 
كذَلو ،الَفَةأَلَةُ الْخسا: ميهلَّلُ فضولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل يسر دعيفَةَ بلونَ أَنَّ الْخنمؤي مهو  : مأَنأَب

  ).خالَفَة أَحد من هؤالِء؛ فَهو أَضلُّ من حمارِ أَهله بكْرٍ، وعمر، ثُم عثْمانُ، ثُم علي. ومن طَعن في
املفاضلة بني عثمان وعلي رضي اهللا عنهما ليست من أصول أهل السنة اليت يضلل فيها املخالف، فمن 

ل من عثمان، فال نقول: إنه ضال، بل نقول: هذا رأي من آراء أهل السنة، وال نقول قال: إن علياً أفض
  فيه شيئاً.

  اخلليفة بعد نبينا يف أمته أبو بكر، مث عمر مث عثمان، مث علي . والواجب اعتقاد أن 
فهو ومن قال إن اخلالفة لعلي دون هؤالء الثالثة، فهو ضال، ومن قال: إا لعلي بعد أيب بكر وعمر، 

  ضال، ألنه خمالف إلمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم.
  وهذا ما أمجع عليه أهل السنة يف مسألة اخلالفة.

  
  )مكانة أهل بيت النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عند أهل السنة واجلماعة(
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ت رسولِ اِ صلى ا عليه وسلم ،قوله ( يلَ بأَه ونبحيو  ،منَهلَّوتَويعليهو صلى ا ِولِ اسر ةيصو يهِمف فَظُونحيو 

ذَكِّركُم اَ في أَهلِ ا للْعباسِ عمه ـ وقَد اشتَكَى إِلَيه أَن وسلم : حيث قَالَ يوم غَديرِ خمٍّ: (أُ ضً قَالَ أَيي). وتيب  ض عب
شٍ يجفُو بني هاشمٍ ـ فَقَ ي؛قُرهدي بِيي نَفْسالَّذالَ: (و َا قَالَ: (إِني). وتابقَرلو ِ ؛وكُمبحتَّى يح وننمؤطَفَى  الَ ياص

شٍ بن بني إِسماعيلَ، واصطَفَى من بني إسماعيلَ كنانَةَ، يقُر نطَفَى ماصا، وش يانَةَ قُرنك نطَفَى ماصمٍ،واشي ه 

  . واصطَفَاني من بني هاشمٍ
أَزْواجه في اآلخرة: خصوصا خدجيةَ  اِ صلى ا عليه وسلم أُمهات الْمؤمنني، ويؤمنون بَأنَّهن ويتَولَّون أَزْواج رسولِ

ا أُمهنع ُا يضر  ،هالَدرِه،أَكْثَرِ أَولَى أَمع هاَضَدعو بِه نآم نلَ مأَوو تيقَةَ بِندالصةُ. ويالزِلَةُ الْعنالْم هنا ملَه كَانو 

ضْلِ الصديقِ رضي اُ عنها، الَّتي قَالَ فيها النبِي صلى ا عليه شةَ علَى النساء كَفَ ائضْلُ ع الثَّرِيد علَى  وسلم : (فَ
  )الطَّعامِ سائرِ

 يف هذه اجلملة بيان عقيدة أهل السنة يف آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم
ويتولوم،  ي يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمآل ب أم حيبونمن أصول أهل السنة واجلماعة ف

تربؤون ال يرتلوم فوق مرتلتهم، بل يوحيفظون فيهم وصية لرسول صلي اهللا عليه وسلم يف التذكري م، و
  .ممن يغلو فيهم

  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملقرابة م، وم باهللا ألمرين: لإلميا محيبو و   
آل  :هم آل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بيت النيب أهل : مسألة

علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو احلارث بن عبد املطلب، وأزواج النيب ـ صلى اهللا عليه 
   }جس أَهلَ الْبيتإِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الر{ :وسلم ـ وبناته من أهل بيته، كما قال تعاىل

: أي: عهده الذي عهد به إيل أمته. )وسلم  ويحفَظُونَ فيهِم وصية رسولِ اِهللا صلى اهللا عليهقوله (
)ميرِ خغَد موثُ قَالَ ييالغدير ينسب إيل رجل يسمي ( خم ويوم الثامن عشر من ذي احلجة. هو و )ح

مكة واملدينة، قريب من اجلحفة، نزل الرسول عليه الصالة والسالم فيه مرتالً )، وهو يف الطريق الذي بني 
إن  اهللا اذكروا انتقام: أيبيتي). (أُذَكِّركُم اَهللا في أَهلِ: فقال يف رجوعه من حجة الوداع، وخطب الناس

  قهم.حبواذكروا رمحته وثوابه إن قمتم أضعتم حق آل البيت، 



156 
 

بنِي ( يترفع ويكره: أي ) بعض قُريشٍ يجفُو للْعباسِ عمه ـ وقَد اشتكَى إِلَيه أَنَّ وقَالَ أَيضا(قوله 
  الَ يؤمنونَ حتى يحبوكُم؛ ِهللا ولقَرابتي).  هاشمٍ ـ فَقَالَ: (والَّذي نفِْسي بِيده؛

بة يشاركهم فيها غريهم من املؤمنني، ألن الواجب على كل أي: ال يتم إميام، حيت حيبوكم هللا، وهذا احمل
فهذا حب زائد على احملبة هللا، وخيتص به آل البيت  " ولقرابيت ":إنسان أن حيب كل مؤمن هللا، لكن قال: 

  قرابة النيب عليه الصالة والسالم.
 )واصطَفَى من بنِي إسماعيلَ كنانةَ ( ابن إبراهيم اخلليل )،اصطَفَى بنِي إِسماعيلَ إِنَّ اَهللاوقال :(: قوله

  هو األب الرابع عشر الرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وعلى أله وسلم.
هو األب احلادي عشر لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، وهو فهر بن  )واصطَفَى من كنانةَ قُريشا( 

هاشم  هو و )واصطَفَى من قُريشٍ بنِي هاشمٍ (.كنانةمالك، وقيل: األب الثالث عشر، وهو النضر بن 
  )واصطَفَانِي من بنِي هاشمٍ (.األب الثالث لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

  
  
  
  
  
  

  )اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُمهات الْمؤمنِني ويتولَّونَ أَزواج رسولِقوله (
النيب أويل  (يف اإلكرام واالحترام والصلة، قال تعايل:  للمؤمنني النيب صلي اهللا عليه وسلم أمهات  أزواج

   )باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام 
بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أن أفضل أزواج أهل األرض، ألن زوجات  وأهل السنة يتولوم 

  الرسول صلي اهللا عليه وسلم.
  هن:الاليت كان فراقهن بالوفاة  -سلمصلى اهللا عليه و- زوجاتهو
  ـ من البعثة قبل املعراج.العاشرةسنة يف الخدجية بنت خويلد أم أوالده ما عدا إبراهيم، ماتت  - ١
  هـ.٥٨عائشة بنت أيب بكر الصديق توفيت سنة  - ٢
  هـ.٥٤سودة بنت زمعة العامرية، توفيت آخر خالفة عمر وقيل: سنة  - ٣
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  هـ.٤١حفصة بنت عمر بن اخلطاب وماتت سنة  - ٤
  هـ بعد زواجها بيسري.٤زينب بنت خزمية اهلاللية أم املساكني، وماتت سنة  - ٥
  هـ.٦١أم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية، ماتت سنة  - ٦
  هـ.٢٠زينب بنت جحش األسدية بنت عمته وماتت سنة  - ٧
  هـ.٥٦جويرية بنت احلارث اخلزاعية ، وماتت سنة  - ٨
  هـ.٤٤أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان، وماتت سنة  - ٩

  هـ.٥٠وماتت سنة ، من ذرية هارون بن عمران صفية بنت حيي بن أخطب من بين النضري -١٠
  هـ.٥١ميمونة بنت احلارث اهلاللية وماتت فيه سنة  -١١

وفيتا قبله ومها: خدجية الاليت كان فراقهن بالوفاة اثنتان ت -صلى اهللا عليه وسلم- فهذه زوجات النيب 
  وزينب بن خزمية، وتسع تويف عنهن وهن البواقي.

  وبقى اثنتان مل يدخل ما وال يثبت هلما من األحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات ومها:
  مث فارقها -صلى اهللا عليه وسلم-أمساء بنت النعمان الكندية تزوجها النيب  - ١
  ففارقها  "أعوذ باهللا منك"ونية، وهي اليت قالت: أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجل - ٢
  
  
  

   )أَزواجه في اآلخرة ويؤمنونَ بأَنهنقوله (
ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام إنك أنت (: لقوله تعاىل

بعد دخول اجلنة، وهذا يدل على أن زوجة ، فأثبت الزوجية هلن  )وأزوجهم(فقال :  )العزيز احلكيم 
  اإلنسان يف الدنيا تكون زوجته يف اآلخرة إذا كانت من أهل اجلنة.

وعن حذيفة أنه قال المرأته: " إن شئت أن تكوين زوجيت يف اجلنة فال تزوجي بعدي فإن املرأة آلخر 
م أن ينكحن بعده ألن أزواجه يف أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهللا على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسل

  البيهقي رواهاجلنة . 
واهللا إا لزوجة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا وقال عمار بن ياسر عن عائشة رضى اهللا عنها :"

  " رواه البخاريواآلخرة
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بعده أبدا {وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من وقال ابن كثري عند قوله تعاىل 
أمجع العلماء قاطبة على أن من تويف عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إن ذلكم كان عند اهللا عظيما}

  من أزواجه  أنه حيرم على غريه تزوجيها من بعده؛ ألن أزواجه يف الدنيا واآلخرة وأمهات املؤمنني
أول ما تزوج، وكان عمره حينذاك مخساً وعشرين  وهي )خدجيةَ رضي اُهللا عنها (أمنا )خصوصاقوله (

، ويقال له: الطيب، ابنان وأربع بنات: القاسم، مث عبد اهللا )أَكْثَرِ أَوالَده أم( سنة، وعمرها أربعني سنة
 (.البنات،: زينب، مث أم كلثوم، مث فاطمة، مث رقية. وأكرب أوالده القاسم، وأكرب بناته زينب والطاهر. و

بِه نآم نلَ مأَورِه ولَى أَمع هداَضعةُ (يف أول رسالته )ويالزِلَةُ الْعنالْم هنا مكَانَ لَها )وفكان يذكرها دائم
  .ومل يتزوج عليها حىت ماتت

وصربها لكمال تصديقها لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، وكمال صدقها يف معاملته،  )والصديقَةَقوله (
ألن  مجيع األممأبو بكر صديق  )لصديقِ رضي اُهللا عنهاا بِنت(ى ما حصل من األذي يف قصة اإلفكعل

الَّتي قَالَ فيها النبِي (.هذه األمة أفضل األمم، فإذا كان صديق هذه األمة، فهو صديق غريها من األمم
 احلديث  ظاهرو ١٧)الطَّعامِ علَى النساِء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائرِوسلم : (فَضلُ عائشةَ  صلى اهللا عليه

  العاملني نساءعلى مجيع أا فضلت 
وقيل: إن املراد: فضل عائشة على النساء، أي من أزواجه الاليت على قيد احلياة، فال تدخل يف ذلك 

  خدجية.
  فاطمة بال شك أشرف من عائشة نسباً.ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، ألن 

  وأما مرتلة، فإن عائشة رضي اهللا عنها هلا من الفضائل العظيمة ما مل يدركه أحد غريها من النساء.
  
  
  
  

                                                           
للذة والقوة وسهولة ضرب املثل بالثريد ألنه أفضل طعام العرب، وأنه مركب من اخلبز واللحم واملرقة، وال نظري هلا يف األغذية، مث إنه جامع بني الغذاء وا -  ١٧

ه ليعلم أا أعطيت مع حسن اخللق، هلا املثل ب -صلى اهللا عليه وسلم  -التناول وقلة املؤنة يف املضغ، وسرعة املرور يف احللقوم واملريء، فضرب رسول اهللا 
لتبعل وحسن اخللق، وحسن احلديث، وحالوة املنطق، وفصاحة اللهجة، وجودة القرحية، ورزانة الرأي، ورصانة العقل التحبب إىل البعل، فهي تصلح ل

صلى اهللا عليه  -املعاين أا عقلت من رسول اهللا  والتحدث واالستئناس ا واإلصغاء إليها وإىل غري ذلك من املعاين اليت اجتمعت فيها، وحسبك من تلك
  )٩/٣٩٩٣( انظر مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (ما مل تعقل غريها من النساء، وروت عنه ما مل يرو مثلها من الرجال - وسلم 
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ضِ الَّذينقوله ( افوالر َطرِيقَة نم ونؤرتَبيو  .مونَهبسيةَ وابحالص ُضون غبيينبِ الَّذ اصوالن َطرِيقَةو  ت يلَ الْبأَه ذُون ؤي
رجا شمع كُونسميلٍ. ومع لٍ أَوي بِقَوةَ فوِيرالْم اآلَثار هذه إِن :قُولُونيو ،ةابحالص نيب  ،بكَذ وا ها مهنم اوِيهِمسم

يهف زِيد ا قَدا مهنمو ص نُقا وإِم :ونذُورعم يهف مه هنم يححالصو ،هِهجو نع رغُيا  وإِمو ،ونيبصم ونتَهِدجم
كَذل ع م مهو .ُئون خْط م ونتَهِدجرِ مائكَب نع ومصعم ةابحالص نم داحكُلَّ و أَن وندتَقعثْمِ الَ ي غَائرِه؛ بلْ يجوزُ  اإلِ صو

لَةمي الْجف الذُّنُوب هِملَيع. ردصا يم ةرْغفم ب ضَائلِ ما يوجِ منهم ـ إِن صدر ـ، حتَّى إنَّهم يْغفَر لَهم  ولَهم من السوابِقِ والْفَ
َئات ما يالس نم هدعب نمل ْغفَروالَ يحي تَمالَّت اتنسالْح نم ملَه ؛ َألنلِ  مبِقَو ت ثَب قَدو .مهدعب نمل س ا لَيم َئات يالس

ِولِ اسر مهدأَح نم دالْم أَنونِ، والْقُر ريخ معليه وسلم أَنَّه صلى ا ج نضَلَ م قَ بِه كَان أَفْ َدا إذَا تَصبَذه دلِ أُحب



160 
 

ب؛ فَيكُون قَد ممن ذَا كَان قَد صدر من أَحدهم َذنْ  تَاب منه، أَو أَتَى بحسنات تَمحوه، أَو غُفر لَه؛ بِفَضْلِ بعدهم. ثُم إِ

شفَاعة محمد صلى ا عليه وسلم الَّذي هم أَ شفَاعته، أَو ابتُلي بِبالء في الدنْيا كُفِّر بِه حقسابِقَته، أَو بِ  الناسِ بِ

وراُألم ف؛ فَكَيقَّقَةحي الذُّنُوبِ الْمذَا فه ذَا كَان  الَّتي كَانُوا فيها مجتَهِدين: إن أَصابوا؛ فَلَهم أَجرانِ، وإِن عنه. فَإِ

بِ لَهم أَجر واحد، والْخَطَأُ مْغفُور. ثُم إِن الْقَدرأَخطَؤوا؛ فَ ني جف ْغفُورم ريلٌ نَزقَل هِمض علِ بعف نم كَرني يلِ  الَّذضَائ فَ
،هولسرو ،ِانِ بِااإلِمي ن؛ مهِمناسحممِ والْقَو رالْهِجو ،هبِيلي سف ادالْجِهلْمِوالْعو ،ةرصالنو ،حِ.  ة اللِ الصمالْععِ، و افالن

ضَائلِ؛ علم يقينا ومن نَّظَر في سرية الْقَومِ بِعلْمٍ أَنَّهم خير الَْخلْقِ بعد اَألنْبِياء؛ الَ كَان  وبصرية، وما من اُ علَيهِم بِه من الْفَ
  ).خير األُممِ وأَكْرمها علَى اِ مثْلُهم، وأَنَّهم الصفْوة من قُرونِ هذه اُألمة الَّتي هي  يكُونوال

موقف أهل السنة واجلماعة من الصحابة وأهل البيت وأنه موقف االعتدال والوسط  يف هذه اجلملة بيان 
  فاءبني اإلفراط والتفريط والغلو واجل

  
  
  

 يبغضونَ الصحابةَ ويسبونهم. وطَرِيقَة النواصبِ الَّذين ويتبرؤونَ من طَرِيقَة الروافضِ الَّذينقوله ((
  )يؤذُونَ أَهلَ الْبيت بِقَولٍ أَو عملٍ

هم كرهاً أضل أهل البدع، وأشدالروافض: طائفة غالة يف علي بن أيب طالب وآل البيت، وهم من   
  للصحابة رضي اهللا عنهم

  النواصبو 
  هم الذين ينصبون العداء ألل البيت، ويقدحون فيهم، ويسبوم، فهم على النقيض من الروافض. ك
  يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف شريعة اهللا ويف اهللا عز وجل هو قدحسب الصحابة رضي اهللا عنهم و
  :من وجهني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكونه قدحاً يف ف

  تكذيبه فيما أخرب به من فضائلهم ومناقبهم : األول
  على أمته  اءوخلف: أنه  اختذ شرار اخللق أصحاب له   الثاين
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فألن الواسطة بيننا وبني رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف نقل الشريعة  :وأما كونه قدحاً يف شريعة اهللا
  إذا سقطت عدالتهم، مل يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة.هم الصحابة، ف

فحيث بعث نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف شرار اخللق، واختارهم لصحبته  :وأما كونه قدحاً يف اهللا سبحانه
  ومحل شريعته ونقلها ألمته

  عما وقع بينهم من الرتاع.أي : )بين الصحابة ويمِسكُونَ عما شجرقوله (
فالصحابة رضي اهللا عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نزاعات، واشتد األمر 

  بعد مقتل عثمان، فوقع بينهم ما وقع، مما أدي إيل القتال.
عن تأويل واجتهاد كل منهم يظن أنه على حق، واعتقادهم أم على حق ال يستلزم  وما وقع منهم كان

  احلق.أن يكونوا قد أصابوا 
ثبت عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أنه: " إذا حكم  وعن اجتهاد، فقد وقع فعلهم إذا كانوا خمطئني، ف

هم خمطئون جمتهدون، فلهم فاحلاكم فاجتهد مث أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ، فله أجر" 
  أجر واحد.

  له جهتان: مما حصل بني الصحابة  مسألة : موقف أهل السنة 
ما جري بينهم، فهو صادر عن اجتهاد، واالجتهاد إذا وقع فيه اخلطأ، :ف: احلكم على الفاعلاألوىل

  فصاحبه معذور مغفور له.
  فالواجب علينا اإلمساك عما شجر بينهم  ،: موقفنا من الفاعلالثانية
ريخ يف هذه اأو التطالع األخبار يت عما جري بني الصحابة وأن ال سكيجتاه هذه األمور أن  املتبع  فعلي

  للضرورةاألمور، إال 
  مسألة : أقسام املرويات الواردة يف مساؤي الصحابة.

  : أقسام على الصحابة )أيمساوِيهِم إِنَّ هذه اآلثَار الْمروِيةَ في ( أهل السنة :أي )ويقُولُونَ(قوله 
  ا شيءحمض مل يقع منه )ما هو كَذب( أي املرويات )منها ( (:  القسم األول
 اأصل، لكن زيد فيه اهل مرويات : أي )وغُير عن وجهِه ومنها ما قَد زِيد فيه ونقص( :  والقسم الثاين

  وهذان القسمان كالمها جيب رده. ،  اونقص وغري عن وجهه
  )مجتهِدونَ مصيبونَ، وإِما مجتهِدونَ مخطئُونَ. إِماوالصحيح منه هم فيه معذُورونَ: (:  القسم الثالث
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 مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون  إما جمتهدونفهم فيها رضى اهللا عنهم معذرون  ، ةصحيحمرويات أي :
واتهد إن أصاب، فله أجران، وإن أخطأ،فله أجر واحد،فما جري بني معاوية وعلى رضي اهللا عنهما ،

  ، إال إن معاوية كان جمتهداً.والصواب مع علي رضى اهللا عنه ،عن اجتهاد وتأويلصادر 
أن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال: "ويح عمارا تقتله الفئة الباغية"فكان الذي قتله أصحاب  لذلك  ويدل

  معاوية، وذا عرفنا أا فئة باغية خارجة على اإلمام، لكنهم متأولون، 
أي  ) وهم مع ذَلك(  حصلت ال عن اجتهاد وال عن تأويل و ما وقع منهم من سيئات: وه القسم الرابع
اِإلثْمِ وصغائرِه؛ بلْ يجوز علَيهِم  الَ يعتقدونَ أَنَّ كُلَّ واحد من الصحابة معصوم عن كَبائرِ( أهل السنة

لَةمي الْجف وبصلي اهللا عليه وسلم: " كل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون"لقوله )  الذُّن  
ولكن العصمة يف إمجاعهم؛ فال ميكن أن جيمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو 

  يفعلوها.
ولكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر، كما حصل من مسطح بن أثاثه وحسان بن ثابت ومحنة 

  ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة احلد عليهم. يف قصة اإلفك بنت جحش
" ، لكن ميتازون عن غريهم مبا قال املؤلف رمحه اهللا: تصدر منهم الذنوب كغريهم من البشر والصحابة 

  وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر".
هذا من األسباب اليت ميحو اهللا ا عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما هلم من السوابق 

والفضائل اليت مل  يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النيب عليه الصالة والسالم، وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم، 
  وبذلوا رقام إلعالء كلمة اهللا، 

ال يغفر ملن بعدهم، ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات ما حىت أنه يغفر هلم من السيئات ما (
ليس ملن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أم خري القرون، وأن املد من 

أحدهم إذا تصدق به، كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدمهثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب 
أو غفر له (" إن احلسنات يذهنب السيئات " لقوله تعايل: )سنات متحوهفيكون قد تاب منه أو أيت حب

  لقوله تعايل يف احلديث القدسي يف أهل بدر: " اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " .)بفضل سابقته
أو بشفاعة حممد صلي اهللا عليه وسلم الذين هم  أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببالء يف الدنيا كفر به (

" ما من مسلم يصيبه أذي من مرض فما سواه، إال حط اهللا به سيئاته، له صلى اهللا عليه وسلملقو )عنه 
فإذا كان هذا يف الذنوب احملققة، فكيف باألمور اليت كانوا فيها جمتهدين: ( كما حتط الشجرة ورقها"
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ينكر من فعل مث إن القدر الذي ، إن أصابوا، فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، واخلطأ مغفو
من اإلميان باهللا ورسوله، واجلهاد يف سبيله،  بعضهم قليل نزر مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسنهم

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة، تغمر  )واهلجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصاحل
اليت كانوا فيها جمتهدين كل ما جاء من مساوئ القوم احملققة، فكيف باملساوئ غري احملققة أو 

ومن نظر يف سرية القوم بعلم وبصرية، وما من اهللا عليهم به من الفضائل، علم يقيناً أم خري (.متأولني
ال كان وال يكون مثلهم وأم هم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي خري األمم ، اخللق بعد األنبياء

  ة والسالم: " خري الناس قرين "لقوله عليه الصال )وأكرمها على اهللا تعاىل 
  ترفع القدح يف الصحابة، قسمان:اليت األسباب اليت ذكرها املؤلف وخالصىة 

  .واحملاسن األول: خاص م، وهو ماهلم من السوابق والفضائل
  والثاين: عام، وهى التوبة، واحلسنات املاحية، وشفاعة النيب صلي اهللا عليه وسلم ، والبالء.
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  السنة يف كرامات األولياء)(عقيدة أهل 
ق الْعادات في أَنْواعِ  السنة: التَّصديق بِكَرامات اَألولياء وما يجرِي اُ علَى ومن أُصولِ أَهلِقوله ( أَيديهِم من خوارِ
ثريات، الْعلُومِ ُثورِ عن والْمكَاشفَات وأَنْواعِ الْقُدرة والتَّأْ سالف األُممِ في سورة الْكَهف وغَيرِها، وعن صدرِ  كالْمأْ
هذه يهو ،ةونِ اُألمرِ قُرائسو ني التَّابِعو ةابحالص نم ةاُألم ةاميمِ الْقوا إِلَى ييهف ةودجوم.(  

  التصديق بكرامات األولياء  هو لسنة واجلماعةأهل ايف هذه اجلملة بيان أصل من أصول 
 قائم بطاعة اهللا على الوجه املطلوب شرعا :أي ،وهو كل مؤمن تقي  مجع ويل، والويل : :األولياءو

  باإلخالص هللا ومتابعة رسول اهللا 
فاإلميان: منوا وكَانوا يتقُونَ ) الَّذين آ *أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ (قال تعاىل 

  باإلميان والتقوى تنال والية إمنا لاف ،العقيدة، والتقوى: العمل قوال كان أو فعال
  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: " من كان مؤمناً تقياً، كان هللا ولياً " .

جيريه اهللا تعاىل علي يد ويل، تأييداً له، أو إعانة، أو أمر خارق للعادة، وهي مجع كرامة،  :الكراماتو
  تثبيتاً، أو نصراً للدين.

، احترازاً من أمور السحر والشعوذة، فإا من أولياءه إمنا جيريه اهللا علي يد ويل اخلارق للعادة  وهذا األمر
  ، فال تكون هذه كرامة.أمور خارقة للعادة، لكنها جتري على يد غري أولياء اهللا، بل على يد أعداء اهللا

اليت تدعي أا كرامات يف هؤالء املشعوذين الذين يصدون عن سبيل اهللا ،  اخلزعبالت وقد كثرت هذه ا
  فالواجب احلذر منهم ومن تالعبهم بعقول الناس وأفكارهم.

  :الكرامة ثابتة بالقرآن والسنة، والواقع سابقاً والحقاً.مسألة :
قصة مرمي رضي اهللا عنها، أكرمها اهللا  وقصة أصحاب الكهف، :فمن الكرامات الثابتة بالقرآن ملن سبق 

  حيث جاءها املخاض إىل جذع النخلة، وأمرها اهللا أن ز جبذعها لتتساقط عليها رطباً جنياً.
  اىل، ويزداد ثباتاً يف إميانه.قصة الرجل الذي أماته اهللا مائة عام مث بعثة، كرامة له، ليتبني له قدرة اهللا تعو

عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: منها مارواه مسلم ، ١٨أما يف السنة ، فالكرامات كثرية
فإذا رجل قائم يف حديقة حيول املاء مبسحاته ،بينما رجل بأرض فالة فسمع صوتا يف سحابة اسق حديقة 

فقال له: يا عبد اهللا ما امسك قال: فالن، االسم الذي مسع يف السحابة فقال له: يا عبد اهللا مل سألتين عن 
                                                           

 ،جزء كرامات األولیاء) واجلماعة لاللكائيانظر ( شرح اعتقاد أھل السنة  -  ١٨
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امسي؟ قال: إين مسعت صوتا يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن بامسك فما تصنع فيها 
  )إىل ما خرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثه، وأرد فيها ثلثه قال: أن قلت هذا فإين أنظر

صلى اهللا عليه  -خرجا من عند النيب أن أسيد بن حضري، وعباد بن بشر :  - رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
، يف ليلة مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما . فلما افترقا ، صار مع كل واحد منهما  -وسلم 

  "رواه البخاريواحد حىت أتى أهله
وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات، فظاهر، يعلم به املرء يف عصره، إما باملشاهدة، وإما باألخبار 

  الصادقة.
  لناس يف كرامات األولياء على ثالثة أصناف :ومسألة : 

لى أيدي األولياء : من ينفيها من املبتدعة وشبهتهم : أن اخلوارق لو جاز ظهورها ع الصنف األول
  اللتبس النيب بغريه، إذ الفرق بني النيب وغريه هو املعجزة اليت هي خرق العادة .

: من يغلو يف إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريني الذين يدجلون على  الصنف الثاين
عابني، وغري ذلك مما الناس ويأتون خبوارق شيطانية، كدخول النار وضرب أنفسهم بالسالح وإمساك الث

  يدعونه ألصحاب القبور من التصرفات اليت يسمونه كرامات .
: وهم أهل السنة واجلماعة فيؤمنون بكرامات األولياء ويثبتوا على مقتضى ما جاء يف  لصنف الثالثا

يمة بني الكتاب والسنة . ويردون على من نفاها حبجة منع االشتباه بني النيب وغريه : بأن هناك فوارق عظ
األنبياء وغريهم غري خوارق العادات . وأن الويل ال يدعي النبوة ولو ادعاها خلرج عن الوالية وصار 

  مدعيا كذابا ال وليا،. 
ويردون على من غال يف إثباا فادعاها للمشعوذين والدجالني، بأن هؤالء ليسوا أولياء اهللا، وإمنا هم أولياء 

  كذب وتدجيل، أو فتنة هلم ولغريهم واستدراج،للشيطان وما جيري عليهم إما 
  فرق بني كرامات األولياء وخوارق السحرة واملشعوذين والدجالني مسألة :ال

: كرامات األولياء سببها التقوى والعمل الصاحل، وأعمال املشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور - ١
.  
على أمور مباحة، وأعمال املشعوذين والدجالني  : كرامات األولياء يستعان ا على الرب والتقوى أو- ٢

  يستعان ا على أمور حمرمة؛ من الشرك والكفر وقتل النفوس .
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: كرامات األولياء تقوى بذكر اهللا وتوحيده، وخوارق السحرة واملشعوذين تبطل أو تضعف عند  - ٣
  ذكر اهللا وقراءة القرآن والتوحيد .

ألا تصديق لطريق هذا الويل املتبع فهي آية للنيب الذي اتبعه،  قال العلماء: كل كرامة لويل،:مسألة 
  ةتشريعتكون آية على صدق الرسول، وصحة للرسول؛ ف

  وعلي هذا، ما جري من الكرامات لألولياء من هذه األمة فإا آيات لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم .
الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما  الكرامات، يف التابعني أكثر منها يف الصحابة، ألنمسألة :

يستغنون به عن الكرامات فإن الرسول صلي اهللا عليه وسلم كان بني أظهرهم، وأما التابعون، فإم دون 
  ذلك، ولذلك كثرت الكرامات يف زمنهم تأييداً هلم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم عليه.

  الكرامات هلا أربع دالالت: مسألة :
  : بيان كمال قدره اهللا عز وجل، حيث حصل هذا اخلارق للعادة بأمر اهللا.الًأو

تكذيب القائلني بأن الطبيعة هي اليت تفعل، ألنه لو كانت الطبيعة هي اليت تفعل، لكانت الطبيعة  ثانياً:
  على نسق واحد ال يتغري، فإذا تغريت العادات والطبيعة، دل على أن للكون مدبراً وخالقاً.

  ،كما تقدم: أا آية للنيب املتبوع اثالث
  أن فيها تثبيتاً وكرامة هلذا الويل. رابعاً:
  )يف أنواع العلوم واملكاشفات، وأنواع القدرة والتأثريات قوله (

  الكرامة تنقسم إيل قسمني: أراد رمحه اهللا أن 
  بالعلوم واملكاشفات كرامات تتعلق  األول :

  من العلوم ما ال حيصل لغريه. للويل أن حيصلبأما العلوم، 
  وأما املكاشفات، فأن يظهر له من األشياء اليت يكشف له عنها ما ال حيصل لغريه.

ما حصل ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث كان خيطب الناس يوم اجلمعة على املنرب، ك
  لوه عن ذلك ؟فسمعوه يقول: يا سارية ! اجلبل ! فتعجبوا من هذا الكالم، مث سأ

فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده يف العراق ، وأنه حمصور من عدوه، فوجهه إيل 
  اجلبل، وقال له: يا سارية ! اجلبل! فسمع سارية صوت عمر، واحناز إىل اجلبل، وحتصن به

  بالقدرة والتأثريت.كرامات تتعلق  الثاين : 
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النخل وتساقط الرطب عليها، ومثل ما وقع للذي عنده علم من مثل ما وقع ملرمي من هزما جلذع 
كما وقع للعالء بن احلضرمي حني و الكتاب، حيث قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.

  عرب البحر ميشي على منت املاء
  أي الكرامات ) موجودةٌ فيها إِلَى يومِ الْقيامة وهيقوله (

رجل  إليهخيرج الدجال فيتوجه أنه قصة الدجال يدل هلذا ما أخربه به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
 ،أعمد إىل هذا الذي خرج :فيقول ،أين تعمد:الدجال فيقولون له  مساحل (أي :أعوان)من املؤمنني فتلقاه 

أليس قد  :فيقول بعضهم لبعض ،لوهاقت :فيقولون،ما بربنا خفاء  :فيقول ،أو ما تؤمن بربنا :فيقولون له
يا أيها الناس هذا الدجال  :فينطلقون به إىل الدجال فإذا رآه املؤمن قال ،اكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه

خذوه  :فيقول(أي :ميد على بطنه) فيأمر الدجال به فيشبح  ،الذي ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فيؤمر به فيؤشر  ،أنت املسيح الكذاب  :أو ما تؤمن يب فيقول :قولفي،وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا 

 ،قم فيستوي قائما  :مث ميشي الدجال بني القطعتني مث يقول له ،باملئشار من مفرقه حىت يفرق بني رجليه 
يا أيها الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد :مث يقول  ،ما ازددت فيك إال بصرية :فيقول ،مث يقول له أتؤمن يب 

فيأخذ  ،فيأخذه الدجال ليذحبه فيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته حناسا فال يستطيع إليه سبيال  ،من الناس 
بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إمنا قذفه إىل النار وإمنا ألقى يف اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا 

   رواه مسلم" شهادة عند رب العاملني عليه وسلم هذا أعظم الناس
  عدم متكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات.ف
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  )صفات أهل السنة  واجلماعة (
  فصل

نم صلى ثُم ِولِ اسآَثارِ ر اعاتِّب ةاعمالْجو ةنلِ السأَه َطرِيقَة نيابِقبِيلِ السس اعاتِّبا، ورظَاها وناطعليه وسلم ب ا 

نم نيلولِ األَوسر ةيصو اعاتِّبارِ، واَألنْصو اجِرِينهالْم ةنسي وتنبِس كُملَيع) :  اِ صلى ا عليه وسلم، حيث قَالَ

ُخلَفَاء الراشدين الْمهديني من بعدي، تَمسكُوا بِها، ضُّوا علَيها بِالنواجِذ، وإِياكُم الْ عورِ؛ واُألم َثات دحمو  ةعكُلَّ بِد فَِإن
قَ الْكَالمِ كَالم دأَص أَن ونلَمعيَضاللَةٌ). و ونرث ؤيعليه وسلم ، و صلى ا دمحم يديِ هدالْه ريخو ،ِا  ِا مكَال
مقَدياسِ، والن افنكَالمِ أَص نم رِهلَى غَيعوا ونمذَا سهلو .ديِ كُلِّ أَحدلَى هعليه وسلم ع صلى ا دمحم يده 

؛ َألنةاعملَ الْجوا أَهمسو ،ةنالستَابِ ولَ الْكلَفْظُ أَه كَان إِنقَةُ، وا الْفُرهدضو ،اعمتجاال يةَ هاعمالْج  قَد ةاعمالْج
ارص نيعتَمجمِ الْمسِ الْقَو . وهم يزِنُون بِهذه  واإلِجِماع هو األَصلُ الثَّالث الَّذي يعتَمد علَيه في الْعلْمِ .اسما لنفْ والدينِ

هلَيا عم يعمج ولِ الثَّالَثةظَ اُألص أَو ةناطالٍ بمأَعالٍ وأَقْو نم اسالنا لَهمم ةرضَبِطُ  اه ني يالَّذ اعماإلِجينِ. وبِالد لُّقتَع
هلَيع ا كَانم وي هف رش ذْ بعدهم كَثُر االختالف، وانْتَ ح؛ إِ الالص لَفالس ةاُألم(  

يف عموم الدين أصوله يقتهم ملا فرغ املؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية، شرع يف ذكر طر
  وفروعه وأوصافهم اليت متيزوا ا عن أهل البدع 

  )اهللا عليه وسلم باطنا وظَاهرا، طَرِيقَة أَهلِ السنة والْجماعة اتباع آثَارِ رسولِ اِهللا صلى ثُم منقوله (
  الظاهرة وأعمال القلوب الباطنةيف األعمال سلوك طريقه والسري على منهاجه  :أي

  أقسام: أربعةآثار الرسول صلى اهللا عليه وسلم تنقسم إىل مسألة :
مأمورون باتباعه، لقوله تعايل: ( لقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه  فنحن ما فعله على سبيل التعبد،  أوالً:

  أُسوةٌ حسنةٌ )
فعله ال على سبيل غري فهو  ، فهذا ال يشرع لنا التأسي فيه، ألنه ومل يقصد به التعبد ما فعله اتفاقاً :ثانياً

  مكة يف احلج يف اليوم الرابع من  ذي احلجة  كقدومه إىل القصد للتعبد،.



169 
 

أن نفعل ما تقتضيه العادة اليت كان :مبعين ، جبنسه ال بنوعه فيشرع لنا التأسيما فعله مبقتضى العادة،  ثالثاً:
  كلبسه العمامة وإمنا ذلك لعادة قومه يها الناس، إال أن مينع ذلك مانع شرعي.عل

وهذه املسألة قل من يتفطن هلا من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو علي سبيل العادة بالنوع، مث ينفون 
  التأسي به يف ذلك..

  .عبادات قطعاً،فهذا ليس من ال كالنوم واملشي وحنوه ما فعله مبقتضى اجلبلة، رابعاً:
  

ألم أقرب إيل الصواب واحلق ممن  )اَألولني من الْمهاجِرِين واَألنصارِ واتباع سبِيلِ السابِقنيقوله (
حيثُ ( العهد إيل غريه بأمر هام.: هي صية الو )اِهللا صلى اهللا عليه وسلم واتباع وصية رسولِ(بعدهم
هم الذين خلفوا و )الْخلَفَاِء الراشدين  وسنة ( واتباعها التمسك ابأي :الزموها ) (علَيكُم بِسنتيقَالَ: 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى اهللا  وسلم يف أمته علماً وعمالً ودعوةالنىب صلي اهللا عليه 
كناية عن شدة التمسك ا،  )وعضوا علَيها بِالنواجِذ الْمهديني من بعدي، تمسكُوا بِها،(عنهم

فَإِنَّ كُلَّ بِدعة  ( أي البدع يف أمور الدين)وإِياكُم ومحدثَات اُألمورِ؛(،  .آخر األضراس :والنواجذ
  كل من تعبد هللا بعقيدة أو قول أو فعل مل يكن من شريعة اهللا، فهو مبتدع.ف ضاللَةٌ)
  البدعة تستلزم حماذير فاسدة:مسألة :

ألنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتربها ) اليوم أكملت لكم دينكم  (تستلزم تكذيب قول اهللا تعايل:  أوالً:
  ديناً، فمقتضاه أن الدين مل يكمل.

  : تستلزم القدح يف الشريعة، وأا ناقصة، فأكملها هذا املبتدع.ثانياً
ملسلمني الذين مل يأتوا ا، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! تستلزم القدح يف ا ثالثاً:

  خطري أمر وهذا 
:من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة، انشغل عن سنة، كما قال بعض السلف: " ما رابعاً

  أحدث قوم بدعة، إال هدموا مثلها من السنة".
أن هذه البدع توجب تفرق األمة، ألن هؤالء املبتدعة يعتقدون أم أصحاب احلق، ومن سواهم  خامساً:

  علي ضالل!! وأهل احلق يقولون: أنتم الذين على ضالل ! فتتفرق قلوم.
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أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه حني خرج إىل الناس وهم يصلون بإمامهم يف رمضان، :ورد عن مسألة 
  . فأثين عليها، ومساها بدعة؟ ! "البدعة هذهفقال: نعمت 

قد ثبت أن النيب ألنه نطبق عليها وصف البدعة الشرعية، ال ي اجلواب :ما اثىن عليها عمر رضى اهللا عنه 
فثبت ،  صلي اهللا عليه وسلم صلي بأصحابه يف رمضان ثالث ليال، مث تركه خوفاً من أن تفرض عليهم 

بدعة شرعية، وال ميكن أن نقول: إا بدعة، والرسول صلي اهللا عليه  أصل املشروعية، وانتفي أن تكن
  وسلم قد صالها.

وإمنا مساها عمر رضي اهللا عنه بدعة، ألن الناس تركوها، وصاروا ال يصلون مجاعة بإمام واحد، بل 
عة أوزاعاً، الرجل وحده والرجالن والثالثة والرهط، فلما مجعهم علي إمام واحد، صار اجتماعهم بد

  بالنسبة ملا كانوا عليه أوالً من هذا التفرق.
  فهذا وجه تسميتها ببدعة.، ار أا تركت مث أنشئت مرة أخريإذاً، هي بدعة نسبية، باعتب

  
  )ويؤثرونَاِهللا، وخير الْهديِ هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم ،  ويعلَمونَ أَنَّ أَصدق الْكَالمِ كَالم قوله ( 

هدي محمد  ويقَدمونَ (يف اخلرب واحلكم،  )كَالَم اِهللا علَى غَيرِه من كَالمِ أَصناف الناسِ( أي :ويقدمون
أَهلَ الْكتابِ  علَى هديِ كُلِّ أَحد. ولهذَا سموا( طريقته وسنته اليت عليها.: أي) صلى اهللا عليه وسلم

ةنالس؛ َألنَّ (لتصديقهما والتزامهما وإيثارمها على غريمها )وةاعملَ الْجوا أَهمسو  يةَ هاعمالْج
الْجماعة قَد صار  وإِنْ كَانَ لَفْظُ (ألم جمتمعون على السنة، متالفون فيها )االجتماع، وضدها الْفُرقَةُ،

الَّذي يعتمد علَيه  ( بعد الكتاب والسنة) واِإلجِماع هو اَألصلُ الثَّالثُ .ومِ الْمجتمعنياسما لنفْسِ الْقَ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدي ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله {قال تعاىل  )والدينِ في الْعلْمِ

 الكتاب والسنة واإلمجاع )وهم يزِنونَ بِهذه اُألصولِ الثَّالثَة ( }ما تويل ونصله جهنم وساءت مصرياً
)هلَيا عم يعمج ا لَهمم ةرظَاه أَو ةناطالٍ بمأَعالٍ وأَقْو نم اسينِ النبِالد لُّقعال يعرفون أنه حق، إال ف )ت

ه دليل منها، فهو حق، وإن كان على خالفه، فهو إذا وزنوه بالكتاب والسنة واإلمجاع، فإن وجد ل
وهم القرون  )السلَف الصالح هو ما كَانَ علَيه (  وميكن اإلحاطة به) واِإلجماع الَّذي ينضبِطُ (.باطل
فصارت  )اُألمة إِذْ بعدهم كَثُر االختالَف، وانتشر في (.، الصحابة والتابعون وتابعوهماملفضلة الثالثة
  من أصعب األمور. حاطة بهاإل
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  فصل
ونرْأم ولِ ياُألص هذ ه ع م مه ةُ ثُمرِيعالش ها تُوجِبلَى مكَرِ عننِ الْمع ونهنيو ،وفرعبِالْم: ج ةَ الْحإِقَام نوريو  ادالْجِهو

عم ادياَألععِ و مالْجلَى وع ظُونافحيا، وارفُج ا كَانُوا أَواررأَب اءراُألم  ،ةلُألم ةيحصبِالن ونينديو .اتاعمالْج
ضًا)، وشبك بين  يانِقَوله صلى ا عليه وسلم : (الْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبن ويعتَقدون معنى عب َضه عب دش وصِ؛ يصرالْم

،هابِعأَص مهادي تَوف نينمؤثَلُ الْمعليه وسلم : (م صلى ا هلقَوو هنتَكَى مذَا اش  وتَراحمهِم وتَعاطُفهِم كَمثَلِ الْجسد؛ إِ

ضْو؛ تَداعى لَه سائر الْ عونرْأم يرِ). وهالسى ومالْحب دسج رَضا بِم الرو اءخالر دنكْرِ عالشو ،الءالْب دنرِ عببِالص 

َضاء. ويدعون إِلَى مكَارِمِ األَخالق، ومحاسنِ اَألعمالِ، (أَكْملُ  ويعتَقدون معنى قَوله صلى ا عليه وسلم : الْقَ
نينمؤالْم ،كقَطَع نلَ متَص إِلَى أَن ونبدنيلُقًا). وخ مهنسانًا أَحإِمي  ونرْأم يو .كَظلَم نمع فُوتَعو ،كمرح نم يطتُعو

انِ  بِبِرساإلِحارِ، ونِ الْجِوسحامِ، وحاألَر لَةصنِ، ويدالإلَىالْو لُوكمفْقِ بِالْمالربِيلِ، ونِ السابو ني اكسالْمى وتَامالْي. 

ْأمرون بِمعالي وينهون عنِ الْفَخْرِ، والُْخيالء، والْبغْيِ، واالستطَالَة علَى يقٍّ. ورِ حَغي َخلْقِ بِحقٍّ أَو بِ ق،َوينهون  الْ الاألَخ
 نا.عهفافْسس(  

أهل السنة واجلماعة من األمر باملعروف والنهي عن  عقيدةيف بيان مكمالت  هذا الفصلعقد رمحه اهللا 
  من مكارم األخالق وحماسن األعمال اليت حتلى ا أهل السنة املنكر و

وهي اتباع الكتاب والسنة وامجاع القرون  )مع هذه اُألصولِ (  .أي: أهل السنة واجلماعة )ثُم هم(قوله 
 )وينهونَ عنِ الْمنكَرِ( كل ما أمر به الشرع ، فهم يأمرون به.: واملعروف )بِالْمعروف يأْمرونَ(املفضلة 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون { لقوله تعاىل،  كل ما ي عن الشرع وهو
يشترط لألمر باملعروف، والنهي عن املنكر أن يكونا على ما  أي )علَى ما توجِبه الشرِيعة( }عن املنكر

  توجبه الشريعة وتقتضيه.
  هي : شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر مسألة:
  أن يكون عاملاً حبكم الشرع فيما يأمر به أو ينهي عنه،  األول:
  أن يعلم حبال املأمور: هل هو ممن يوجه إليه األمر أو النهي أم ال؟  :الثاين
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  أن يكون عاملاً حبال املأمور حال تكليفه، هل قال بالفعل أم ال؟  الثالث:
أن يكون قادراً على القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر بال ضرر يلحقه، فإن حلقه ضرر، مل  الرابع:

  .وقام به، فهو أفضلجيب عليه، لكن إن صرب 
أن ال يترتب على األمر باملعروف والنهي عن املنكر مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب  اخلامس:

  عليها ذلك، فإنه ال يلزمه، بل ال جيوز له أن يأمر باملعروف أو ينهي عن املنكر.
  : درجات انكار املنكر.مسألة 

  املنكر ال خيلو من أحوال : انكار"
 فاإلنكار واجب ر، أن يزول املنك -١
 فاإلنكار واجبأخف منه،  منكر إىل يتحولأن  -٢
فمحل نظر، هل يرجح اإلنكار أو ال، فقد يرجح اإلنكار ألن اإلنسان مثله،  منكر إىل يتحولأن   -٣

إذا تغريت به األحوال وانتقل من شيء إىل شيء رمبا يكون أخف، وقد يكون األمر بالعكس 
 عليه أحسن من نقله ألنه إذا تعود التنقل انتقل إىل منكرات أخرىحبيث يكون بقاؤه على ما هو 

  أعظم منه.فال جيوز اإلنكار، ألن املقصود بإنكار املنكر إزالته أو ختفيفه. منكر إىلأن يتحول  -٤
وينهى عن املنكر، وإن أن يأمر باملعروف، وإن كان ال يأتيه،  على العبد املسلم املكلف   جيب مسألة :
  .كان يأتيه

  مأمور بأمرين: األول: فعل الرب، والثاين: األمر بالرب.  ألنه 
  منهي عن أمرين: األول: فعل املنكر، والثاين: ترك النهي عن فعله. و

  مع بني ترك املأمورين وفعل املنهيني، فإن ترك أحدمها ال يستلزم سقوط اآلخر.جيفال 
   )اُألمراِء أَبرارا كَانوا أَو فُجارا الْجمعِ واَألعياد معويرونَ إِقَامةَ الْحج والْجِهاد و وقوله (

مري، وإن كان من أفسق عباد مع األ واجلهاد أهل السنة رمحهم اهللا خيالفون أهل البدع فريون إقامة احلج
الذي الطاعة  ويف التخلف عنهم شق لعصا ألم يرون أن طاعة ويل األمر واجبة، وإن كان فاسقاً،، اهللا

  شقه أمور عظيمة، ومصائب جسيمة. يهيترتب عل
الذي عندنا فيه من اهللا برهان، فهذا ال طاعة له، وجيب أن   بشرط أن ال خيرجه فسقه إيل الكفر البواح  

لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ، فإن الوالية ال  إن قدر على ذلك،يزال عن تويل أمور املسلمني،
  هي ثابتة، والطاعة لويل األمر واجبة يف غري املعصية. تزول به، بل
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خالفاً للخوارج، الذين يرون أنه ال طاعة لإلمام واألمري إذا كان عاصياً، ألن من قاعدم: أن الكبرية 
  خترج من امللة.

م األمور اليت فيها تأويل واختالف بني العلماء إذا ارتكبها والة األمور، ال حيل لنا منابذ:مسألة 
وخمالفتهم، لكن جيب علينا مناصحتهم بقدر املستطاع فيما خالفوا فيه، مما ال يسوغ فيه االجتهاد، وأما ما 

يسوغ فيه األجتهاد، فنبحث معهم فيه حبث تقدير واحترام، لنبني هلم احلق، ال على سبيل االنتقاد هلم 
  السنة واجلماعة. واالنتصار للنفس، وأما منابذم وعدم طاعتهم، فليس من طريق أهل

: حيافظ أهل السنة واجلماعة على اجلماعات، أي: علي إقامة أي)الْجماعات.  ويحافظُونَ علَىقوله (
يدخل يف اجلماعات االجتماع على الرأي وعدم الرتاع فيه، فإن هذا ما واجلماعة يف الصلوات اخلمس، 

بن جبل وأبا موسي حني بعثهما إيل اليمن، فقال: " أوصي به النيب صلي اهللا عليه وعلي آله وسلم معاذ 
  يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا، وال ختتلفا "

  أي: يتعبدون هللا عز وجل بالنصيحة لألمة، ويعتقدون ذلك ديناً. ")ويدينونَ بِالنصيحة لُألمةقوله (
  .سلمني، فهو إمام يف ذلك األمراملكل من واله اهللا أمراً من أمور   :وأئمة املسلمني

فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص، كاألمري والوزير واملدير والرئيس وأئمة املساجد  
  وغريهم.

وتديناً له، لقول الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث متيم  ينصحون لألمة طاعة هللا تعاىلفأهل السنة 
ة، الدين النصيحة " . قالوا ملن يا رسول اهللا ؟ قال: " هللا، ولكتابه، بن أوس الداري: " الدين النصيح

  ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم "
الشهادة له بالوحدانية يف ربوبيته  و إخالص العبادة لهب صدق الطلب يف الوصول إليه. :فالنصيحة هللا

  .وألوهيته، وأمسائه وصفاته
صدق االتباع له، ويستلزم ذلك الذود عن دين اهللا عز وجل،  :والنصيحة للرسول عليه الصالة والسالم

  الذي جاء به رسول صلي اهللا عليه وسلم، وهلذا قال " ولكتابه " .
فينصح للقرآن ببيان أنه كالم اهللا، وأنه مرتل غري خملوق، وأنه جيب تصديق خربه وامتثال أحكامه، وهو 

  كذلك يعتقده يف نفسه.
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  ن بأمور منها:والنصيحة لألمراء تكو

اعتقاد إمامتهم وإمرم، فمن مل يعتقد أم أمراء فإنه مل ينصح هلم، ألنه إذا مل يعتقد أم أمراء فلن  أوالً:
أنه إمام ، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات  العبد عتقديينتهي عما وا عنه، فال بد أن  ميتثل أمرهم ولن

  ميتة جاهلية، ومن توىل أمر املسلمني ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أومن غري قريش.
نشر حماسنهم يف الرعية، ألن ذلك يؤدي إىل حمبة الناس هلم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم  ثانياً:

  ألوامرهم.
  الناس حيث ينشر املعايب وخيفي احلسنات، فإن هذا جور وظلم. وهذا عكس ما يفعله بعض

: امتثال ما أمروا به وما وا عنه، إال إذا كان يف معصية اهللا عز وجل ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية ثالثاً
أَيها اخلالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست جمرد سياسة، بدليل أن اهللا تعاىل أمر ا فقال عز وجل: (يا 

الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأويل األمر منكم) فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر 
  اهللا تعاىل به فهو عبادة.

مأمور بطاعتهم  العبد يما أمروا به وإن عصوا اهللا، ألنف فطاعتهموال يشترط يف طاعتهم أالّ يعصوا اهللا، 
  اهللا يف أنفسهم. وإن عصوا 

معايبهم، ملا يف ذلك من ملئ القلوب غيظاً  نشرليس من النصيحة  إذ ستر معايبهم مهما أمكن،  رابعاً:
وحقداً وحنقاً على والة األمور، وإذا امتألت القلوب من ذلك حصل التمرد ورمبا حيصل اخلروج على 

  األمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما اهللا به عليم.
، وإال من ذلك صح األمري مباشرة إن متكنينعن املعايب، بل  السكوت ،وليس معىن ستر املعايب 

  فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. 
أترون "له أال تدخل على عثمان فتكلمه فقال  وهلذا أنكر أسامة بن زيد رضي اهللا عنه على قوم يقولون

كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من  واهللا لقد،أين ال أكلمه إال أمسعكم 
  ) رواه مسلم.فتحه

ا قال لألمري، ألنه إذا حدث ذا فإما أن يكون األمري نفذ ما قال، فيقول مب فمن نصح األمري قال حيدث
  الناس: األمري خضع وذل، وإما أن ال ينفذ فيقول الناس: عصى ومترد.

  ذلك للناس، ألن يف ذلك ضرراً عظيماً. يبنيوالة األمور أن ال  احلكمة إذا نصحولذلك من 
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.مع القدرة على كُفْراً بواحاً ليس فيه احتمال إال إذ أتوا عدم اخلروج عليهم، وعدم املنابذة هلم، خامساً:

  ذلك بشرط أن ال تراق دماء املسلمني
إال حيث يكون اخلروج  -بواحاً عندنا فيه من اهللا برهانراً حىت ولو رأينا كف- عليهم  رجخيال عليه ف و 

مصلحة، وليس من املصلحة أن تقوم فئة قليلة سالحها قليل يف وجه دولة بقوا وسالحها، ألن هذا 
يترتب عليه إراقة الدماء واستحالل احلرام دون ارتفاع احملذور الذي انتقدوا به األمراء، كما هو مشاهد 

وارج يف زمن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم إىل يومنا هذا، حيث حيصل من الشر من عهد خروج اخل
  واملفاسد ما ال يعلمه إالرب العباد.

  لكن بعض الناس تتوقد نار الغرية يف قلوم مث حيدثون ما ال حيمد عقباه، وهذا غلط عظيم.
  

الْمرصوصِ؛ يشد بعضه  : (الْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبنيانقَوله صلى اهللا عليه وسلم  ويعتقدونَ معنىقوله (
،هابِعأَص نيب كبشو ،(اضعب مهادوي تف نِنيمؤثَلُ الْمم) : صلى اهللا عليه وسلم هلقَوو  هِمماحرتو

نكَى مت؛ إِذَا اشدسثَلِ الْجكَم هِماطُفعتورِ). ههالسى ومالْحب دسالْج رائس ى لَهاعد؛ توضم  عأي: أ
  يشتركون يف اآلمال واآلالم، فريحم بعضهم بعضاً

   أي عند املصيبة )بِالصبرِ عند الْبالِء ويأْمرونَ (قوله
  وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو اجلوارح.الصرب: هو و

متفق  )إمنا الصرب عند الصدمة األوىل لقوله صلى اهللا عليه وسلم (وأفضله وأعاله الصرب عند الصدمة األوىل
  عليه
  تحمل املصيبة.بالصرب على بالء الدنيا،  و

 كمن قال اهللا تعاىل فيكونعنه،  العبد  يتزعزعوأن ال  ،بالثبات على الدين وأما الصرب على بالء الدين،
  )اس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ومن الن (فيهم: 
  ورغده  سعة العيش أي عن  )والشكْرِ عند الرخاِءقوله (
  من الصرب  ىأعل ا درجة الرض)الْقَضاِء. والرضا بِمر(قوله 

   .ء: هو ما ال يالئم طبيعة اإلنسانومر القضا
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ال يالئم طبيعة البشر، وتأذي به، مسي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذاً وال حلواً، بل فإذا قضي اهللا قضاء 
  هو مر، فهم يأمرون بالرضى مبر القضاء.

  نظران: هل السنة فيه ضاء ألمر الق مسألة :
 باهللا ىالرضألن هذا من متام  فيجب الرضى به وعدم االعتراض عليه ،باعتباره فعالً واقعاً من اهللا. األول:

  رباً.
  : باعتباره مفعوالً له.فهذا يسن الرضي به، وجيب الصرب عليه. الثاين

الرضي به واجب، وباعتبار املرض نفسه يسن الرضي به ، وأما الصرب ف ،فاملرض باعتبار كون اهللا قدره
  عليه، فهو واجب، والشكر عليه مستحب.

  املصابون هلم جتاه املصائب أربعة مقامات: مسألة :
حرام بل هو من كبائر الذنوب، مثل أن يلطم خده، أو ينتف شعره، أو يشق فعله ف:  السخطاألول: 

  ثوبه، أو يقول: واثبوراه! أو يدعو على نفسه باهلالك وغري ذلك مما يدل على السخط،
  ناً وجوارح عن التسخط، فهذا واجببأن حيبس نفسه قلباً ولسا .الثاين: الصرب
أن هذا  وبني الصرب: أن الصابر يتجرع املر، لكن ال يستطيع أن يتسخط، إال: والفرق بينه االثالث: الرض

 الشيء يف نفسه. صعب ومر
  لكن الراضي ال يذوق هذا مراً، بل هو مطمئن، وكان هذا الشيء الذي أصابه ال شيء.

  باملقضي مستحب االرضو
يكون هذا املقام، و: وهو أن يقول بلسانه وحاله: " احلمد هللا"، ويري أن هذه املصيبة نعمة، الرابع: الشكر

  ملن وقفه اهللا تعايل
إذا علم أن هذه املصيبة كفارة للذنب، وأن العقوبة على الذنب يف الدنيا أهون من تأخري العقوبة يف ف

  اآلخرة، صارت هذه املصيبة عنده نعمة يشكر اهللا عليها.
فيشكر  جرهم بغري حساب )هذه املصيبة إذا صرب عليها، أثيب، لقوله تعايل: ( إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَوأن 

  اهللا على هذه املصيبة املوجبة لألجر.
  
األعمال الصدق والنصح يف ب )ومحاسنِ اَألعمالِ،(  أطايبها  أي)ويدعونَ إِلَى مكَارِمِ اَألخالقِ،قوله (  

 )ويندبونَ ،إِميانا أَحسنهم خلُقًا ويعتقدونَ معنى قَوله صلى اهللا عليه وسلم : (أَكْملُ الْمؤمنِني( كلها
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الواصل هو الذي إذا و من األقارب ممن جتب صلتهم عليك )،إِلَى أَنْ تصلَ من قَطَعك  (أي: يدعون
" ليس الواصل باملكافئ، إمنا الواصل من إذا قطعت لقوله صلى اهللا عليه وسلم قطعت رمحه، وصلها.

  رمحه، وصلتها"
)،كمرح نم يطعت( أي: من منعك، وال تقل: منعين، فال أعطيه. )و .كظَلَم نمع فُوعتأي: من  )و

   مينعك حقك.و يجحدكف الواجب.وإما بعدم القيام ب ،بالضرب وأخذ املال أنتقصك حقك: إما بالعدوان،
  عند القدرة على االنتقام وكمال اإلنسان أن يعفو عن من  ظلمه.

أخيه وبني  هإلصالح الود بينورجاء ملغفرة اهللا عز وجل ورمحته، فإن من عفا وأصلح، فأجره على اهللا.
  املسلم .

مثل أن يعفو عن جمرم، ويكون ،إساءة، أو كان سبباً لالساءة، فترك العفو هنا أفضل  عفوالأما من كان يف 
  عفو  سبباً الستمرار ارم يف إجرامه، ، ورمبا جيب ترك العفو حينئذ.ال

   )الْوالدينِ، ويأْمرونَ بِبِر(قوله 
واعبدوا اهللا  (لم جيعل اهللا ألحد حقاً يلي حقه وحق رسوله إال للوالدين، فقال: ف ،وذلك لعظم حقهما

  )وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
  الرب: إيصال اخلري بقدر ما تستطيع، وكف الشر.و
فرض عني باإلمجاع على كل واحد من الناس، وهلذا قدمه النيب صلي اهللا عليه وسلم على اجلهاد يف  هوو
بيل اهللا، كما يف حديث ابن مسعود، قال: قلت: يا رسول اهللا! أي العمل أحب إيل اهللا ؟ قال: " س

 الصالة على وقتها " . قلت: مث أي؟ قال: " بر الوالدين" . قلت: مث أي؟ قال: " اجلهاد يف سبيل اهللا "
  متفق عليه

فيه ضرر عليه، سواء كان ضرراً دينياً،  طاعتهما واجبة فيما فيه نفع هلما وال ضرر على الولد فيه، أما ماو
كأن يأمراه بترك واجب أو فعل حمرم، فإنه ال طاعة هلما يف ذلك، أو كان ضرراً بدنيا، فال جيب عليه 
طاعتهما. أما املال، فيجب عليه أن يربمها ببذله، ولو كثر إذا مل يكن عليه ضرر، ومل تتعلق به حاجته، 

  ولده ما شاء، ما مل يضر.واألب خاصة له أن يأخذ من مال 
فهل عسيتم  { قال اهللا تعاىل قطعها سبب للعنة واحلرمان من دخول اجلنة،ألن يف  )وصلَة اَألرحامِ،(قوله 

   } فأصمهم وأعمي أبصارهم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم اهللا
  أي: قاطع رحم. متفق عليه وقال النيب عليه الصالة والسالم: " ال يدخل اجلنة قاطع" 
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 ، مع اجلريان، واجلريان هم األقارب يف املرتل، أدناهم أوالهم باإلحسان واإلكرام  )وحسنِ الْجِوارِ،(قوله
  متفق عليه" جارهصلي اهللا عليه وسلم " من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم  ولهقل
 من مات أبوه قبل بلوغه  واليتيم :.برعاية أحواهلم وأمواهلم والشفقة عليهم )الْيتامى واِإلحِسان إلَى( 
اآلدمي )  .والرفْقِ بِالْمملُوك ( وهو املسافر )وابنِ السبِيلِ(بالتصدق عليهم والرفق م  )والْمساكنيِ (

   والبهيم
 وهو بالفعل) والْخيالِء، ( وهو املباهاة باملكارم واملناقب من حسب ونسب بالقول )عنِ الْفَخرِ وينهونَ(

 واحتقارهم والوقيعة فيهمواالستعالء عليهم الترفع  :أي )واالستطَالَة  ( العدوان )والْبغيِ (الكرب والعجب 
املستطيل إن استطال حبق فقد افتخر، وإن استطال بغري حق فقد  ألن )الْخلْقِ بِحق أَو بِغيرِ حق علَى(

  بغى، وال حيل ال هذا وال هذا
أي: ما كان عالياً منها، كالصدق والعفاف وأداء األمانة وحنو ) اَألخالَقِ، ويأْمرونَ بِمعالي( 

األمر  :السفسافو والفواحش وحنو ذلك.أي: رديئها، كالكذب واخليانة  )وينهونَ عن سفْسافها.(.ذلك
  احلقري والرديء من كل شيء

  
ِإنَّما هم فيه متَّبِعون وكُلُّ ما يقُولُونَهقوله ( للْكتَابِ والسنة، وطَرِيقَتُهم هي دين اإلسالمِ الَّذي  ويفْعلُونَه من هذَا وغَيرِه؛ فَ
ثعب  ُعليه وسلما ا صلى ادمحم بِه .  

    ربا أَخلَم نلَك لَى َثالثقُ ع ها في النار؛ إالَّ واحدة،  النبِي صلى ا عليه وسلم أَن أُمتُه ستَفْتَرِ ؛ كُلُّ ني فرقَةً عبسو
يهقَالَ: ( و أَنَّه هنع يثدي حفةُ. واعمثْلِالْجلَى مع كَان نم مه  كُونستَمالْم ارابِي)، صحأَصو ومالْي هلَيا أَنَا عم

بِ هم أَهلُ السنة والْجماعة بِاإلسالمِ ونِ الشصِ ع َخال ضِ الْ حالْم.  

    ،ونحالالصو ،اءدهالشو ،يقُوندالص يهِمفو مهنمبِ و اقنى، أُولو الْمجالد ابِيحصمى، ودالْه المأَع  ،ةثُور الْمأْ
يهِمفالُ، وداألَب يهِمفو ،ةذْكُورلِ الْمضَائ ع الْمسلمون علَى هدايتهِم والْفَ مأَج ينينِ، الَّذةُ الدمفَةُ  أَئالطَّائ مهو ،هِمتايردو

ضُرهم من  النبِي صلى ا عليه وسلم: (الَ تَزالُ َطائفَةٌ من أُمتي علَى منصورة الَّذين قَالَ فيهِمالْ الَ ي ،ةورصنم قالْح
ب لَنا  م وأَن الَحتَّى تَقُوم الساعةُ)، نَسأَلُ اَ أَن يجعلَنا منه خالَفَهم، والَ من خذَلَهم؛ هي أَنانَا، ودذْ ه يزِيغَ قُلُوبنا بعد إِ
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نْهن لَّدم لَمأَع ُاو .ابهالو وه ةً إِنَّهمحر.  

    ُلَّى اصا وريا كَثيملتَس لَّمسو بِهحصو هآلو دمحلَى مع..  
  
  

  )للْكتابِ والسنة، ويفْعلُونه من هذَا وغَيرِه؛ فَإِنما هم فيه متبِعونَ نهوكُلُّ ما يقُولُوقوله (
كل ما يقوله وفعله أهل السنة ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره يف هذه الرسالة وما مل يذكر؛  :أي 

 ( .فقد استفادوه من كتاب رم وسنة نبيهم، مل يبتدعوه من عند أنفسهم ومل يقلدوا فيه غريهم
النبِي صلى  لَكن لَما أَخبر  لمدا صلى اهللا عليه وساُهللا بِه محم وطَرِيقَتهم هي دين اإلسالَمِ الَّذي بعثَ

لَى ثَالثع رِقفْتتس هتةً، اهللا عليه وسلم أَنَّ أُمداحار؛ إالَّ وي النا فقَةً؛ كُلُّهرف نيعبسال يلزم من و )و
هي  أي الناجية )الْجماعةُ. وهي(.النارذلك اخللود يف النار، وإمنا املعين أن عملها مما تستحق به دخول 

ما أَنا علَيه  (هم من كَانَ علَى مثْلِوفي حديث عنه أَنه قَالَ:   اليت اجتمعت على احلق ومل تتفرق فيه.
الْمحضِ الْخالصِ عنِ  الْمتمسكُونَ بِاإلسالمِ ( أهل السنة واجلماعة هم )صار(و الْيوم وأَصحابِي)،

ةاعمالْجو ةنلُ السأَه مبِ هوالش،  يهِمفونَ،( أي يف أهل السنة )وحالالصاِء، ودهالشيقُونَ، ودالص 
الذين يستدل الناس م ويهتدون ديهم، وهم العلماء الربانيون، فإم هم اهلداة،  )ومنهم أَعالم الْهدى، 

مجع بدل ، وهم )الْمأْثُورة، والْفَضائلِ الْمذْكُورة، وفيهِم اَألبدالُ، ومصابِيح الدجى، أُولو الْمناقبِ(
: إما ألم كلما مات منهم أحداً، خلفه بدله، أو أم العبادة، ومسوا أبدالًوالذين متيزوا عن غريهم بالعلم 

كانوا يبدلون سيئام حسنات، أو أم كانوا أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس اخلاطئة صائبة، أو 
تهِم، وهم الطَّائفَةُ ودراي أَئمةُ الدينِ، الَّذين أَجمع الْمسلمونَ علَى هدايتهِم وفيهِم (.هلذا كله وغريه

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في {اليت نصرها اهللا عز وجل، ألم داخلون يف قوله تعايل:  )الْمنصورةُ
 ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيفهم منصورون، والعاقبة هلم }الْح، )يهِمقَالَ ف ينصلى اهللا عليه  الَّذ بِيالن

حتى  الْحق منصورةً، الَ يضرهم من خالَفَهم، والَ من خذَلَهم؛ (الَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَىوسلم: 
  )تقُوم الساعةُ
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أي حىت قرب قيام الساعة لقوله صلى اهللا عليه  حىت تقوم الساعة ":: " صلى عليه وسلم  قوله:مسألة 
مث يبعث اهللا رحيا كريح املسك مسها مس احلرير فال تترك نفسا يف قلبه مثقال حبة من وسلم عند مسلم " 

  "اإلميان إال قبضته مث يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة
أي: حىت ميحى  "ألرض: اهللا، اهللاال تقوم الساعة حىت ال يقال يف ا"  الساعة أن عند مسلمثبت وملا 

  ه، وال يبقي من يعبد اهللا أبداًاإلسالم كل
د حىت قرب قيام الساعة، والشيء قد يعرب به عما قرب منه إذا كان قريباً جداً، وكأن هؤالء املراف

  ة تكون قريبة جداًاملنصورون إذا ماتوا ، فإن الساع
القبول والثواب، وصلى اهللا وسلم  ، ونسأل اهللاال حتصى على توفيقه ونعمه اليتواحلمد هللا رب العاملني 

  ه ١٢/١/١٤٣٥مت حبمد اهللا يف فجر يوم السبت املوافق  على نبينا حممد وعلي آله وصحبه وسلم أمجعني.
  
 


